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KOMUNISTAI VIS LABIAU STIPRINASI SIRIJOJE
Maskva "įsake" per keletą metų pastatyti 

gyvenamų namų 2 milionus kv. metrų ploto
Sovietų Sąjungos ministerių tarybos ir kampartijos centro tojai, kurie dabar ims investuo-

komiteto bendru nutarimu, kuris paskelbtas Lietuvoje rugpjū
čio 2 d., iki 1960 metų Lietuvoje turį būti pastatyta gyvenamų
jų namų 2 mil. kvadratinių metrų ploto, iš jų 1,2 mil. kvadr. 
metrų ploto valstybinės gyvenamųjų namų statybos, o 0,8 mil. 
kv. metrų individualinės gyvenamųjų namų statybos miestuo- 
se» gyvenvietėse, MTS-tyse, tarybiniuose ūkiuose ir miškų pra
monės ūkiuose.

Latvijos respublikoje numa
tyta taip pat 2 mil. kv. metrų 
ploto naujos statybos, Estijoje 
1,8 mil. Turint galvoje Lietuvos 
gyventojų skaičių ir skaičiuo
jant, kad iš tos naujos gyvena
mųjų namų statybos kiekvie
nam piliečiui tektų lygus plo
tas, tai kiekvienas Lietuvos gy
ventojas galėtų turėti vilties iki 
1960 metų padidinti savo turi
mąjį butą ar kambarį trim ket- 
tadaliais metro, tai yra maž
daug plotas, ant kurio telpa pa
statyti kėdę arba padėti laga
minėlį. Žinoma, ne kiekvienam 
gyventojui teks iš to naujojo 
ploto, tai susidarys tam tikras 
skaičius naujų butų ir aštri 
butų krizė Lietuvoje galėtų bent 
truputį sušvelnėti. Aišku, kad 
naujus butus gaus pirmon eilėn 
sovietinių komitetų atrinktieji.

Paspartinta namų statyba 
norima nuraminti liaudį.

Nutarimas per keletą metų 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
pastatyti naujų gyvenamų na
mų su milionais kv. metrų plo
tu yra dalis stambiojo plano, 
kurį Maskva išgalvojo, matyt, 
siekdama nuraminti Sovietų Są
jungos liaudį, kuri jau visą lai
ką kenčia dėl aštrios butų kri
zės. Laikotarpyje nuo 1956 — 
1960 visoje Sovietų Sąjungoje 
valstybinės gyvenamųjų namų 
statybos apimtis nustatyta 215 
mil. kv. metrų plotui, o gyven
tojų lėšomis su valstybės kredi
tų pagalba statomų namų plo
tas nustatytas 113 mil. kv. met
rai. Kolchozininkų ir kaimo in
teligentijos jėgomis būsią pas
tatyta per tą laikotarpį 4 milio- 
nai namų. Tik minėti 4 milionai 
namų kolchozininkams ir ki
tiems žemės ūkio darbininkams 
dar nėra paskirstyti tarp atski
rų respublikų, tad nežinia, kiek 
teks pavergtai Lietuvai. Kolcho 
zirrinkų namų statybos paskirs
tymo planą sudarys Sovietų Są 
jungos valstybinis plano komi
tetas, susitaręs su atskirų res
publikų ministerių tarybomis.

“Patys sau statykite namus”

ti į tokias statybas savo darbo 
jėgą ir sunkiai uždirbtus rub
lius, niekad nebus tikri ,kad ku
rią nors dieną Maskva išleis 
įsakymą visas tas nuosavybes 
pervesti į “visuomeninę nuosa
vybę”.

Dar paminėtina, kad Maskvos 
“nutarime” gana atvirai kriti
kuojama visa ikišiolinė sovietų 
statybos praktika. Tiesiai pripa 
žįstama, kad “žymus šeimų skai 
čius dar gyvena bloguose butuo 
se”. Tai esanti “viena aštriausių 
problemų”. Namų statyba blo
gai aprūpinama statybinėmis 
medžiagomis, stačiai “stinga 
statybinių medžiagų”. Labai 
rimtas trūkumas esąs ir “žema 
daugeliu atvejų statybinių dar
bų kokybė".

Maskva šiais metais “užblo
kavo’ ’daug bilionų rublių darbo 
žmonėms prievarta išveržtų per 
eilę metų paskolų. Už tas su
mas dirbantieji būtų galėję daug 
namų pasistatyti. Tačiau tuos 
pinigus sovietai yra panaudoję 
savo raudonosios armijos ap- 

dyti stambesniais blokais, o tie, ginklavimui, apiplėšdami dir- 
kas statysis “savo jėgomis”, bančiuosius. (Elta), 
galės, žinoma, tik mažas trobe-,
les pastatyti. Bet pirmą kartą 
Maskva savo nutarime kalba 
apie statybinę naujovę, kuri iki 
šiol būdavo praktikuojama tik 
“kapitalistiniuose Vakaruose”.
Nutarimo 24 straipsnyje reko
menduojama “leisti ir skatinti 
daugiabučių gyvenamųjų namų 
statybą pagal tipinius projektus 
individualinių statytojų jėgo
mis, savitarpiškos darbo pagal
bos pagrindais, išsaugojant 
statyboje asmeninės nuosa
vybės teises vienam butui”.
Prieš tokias ir apskritai namų
nuosavybes bolševikai anksčiau Terry Towns®md, 14 metų, iš
šaukdavo ndahar imi ratva iaa ^ndereon, Ind. Ali-American Soap saukdavo, o dabar jau patys jas Jis taipgi
skatina, nes Maskva praregėjo, laimėjo $5,000 mokslinę stipendi-
kad ikišiolinė sovietų sistema &_____________________ (INS)
yra perdėm netikusi ir kraštą • Italija. Romoje šią savaitę 
paliko dideliam butų skurde, vyksta tarptautinis jaunųjų ka- 
žinoma, tie individualūs staty- talikų darbininkų kongresas.

Vengrijos darbininkai gyvai 

priešinasi Kadaro režimui
Mūšy, korespondentas Prancūzijoje

PARYŽIUS, Prancūzija, rugp. 21.—Dienraščio “Le Monde” 
bendradarbis Thomas Schreiber paskyrė 3 straipsnius Kadaro 
režimo devynių valdymo mėnesių balansui suvesti.

Jis randa du laikotarpiu to

myba. Bet jei naujos stambios 
plytinės pradės veikti už metų, 
ar kiek, mažai jos galės prisidė
ti prie planų įvykdymo iki 1960 
metų. Be to, plytas gaus valdiš
kosios statybos, o statantieji 
“savo jėgomis” galės kaip ir iki 
šiol rūpintis, iš kur gauti reika- 
langos statybinės medžiagos. 
Maskvos nutarime aiškiai pasa
kyta, kad iš 2 milionų kvadra 
tinių metrų ploto numatytų gy
venamųjų namų statybų tik 1,2 
mil. bus valdžios vykdami, o li
kusius 800,000 kv. metrų turės 
piliečiai pasistatyti “savo jėgo
mis”.

Dar būdingos smulkmenos

Valstybinė gyvenamųjų namų 
statyba Maskvos įsakyta vyk

režimo raidoje: pirmas, kuris 
užtruko nuo Kadaro vyriausy
bės primetimo Vengrijai praė
jusių metų lapkričio 4 d. ligi š. 
m. kovo pradžios, kurį galima 
pavadinti apraminimo ir paža
dų laikotarpiu. O antrasis — re
žimo sukietėjimo ir persekioji
mų, kuris trunka ligi šiol. Reži- 

lik-

Pagal nusistovėjusią sovieti
nę tvarką namų statyba ir pa
našių “nekilnojomojo turto” in
vesticijų vykdymas buvo sovie
tinės valdžios dalykas. Bet kai 
paaiškėjo, jog sovietinė valdžia 
per eilę metų nepajėgia aprūpin 
ti darbo žmones nė kukliausiais 
butukais, kai visoje Sovietų Są
jungoje siaučia aštri butų krizė, mas ligi gegužės pabaigos 
Maskva pastarais keliais metais vidavo visus ryškesnius savo 
paleido naują, visai nekomuni- priešus, tačiau tas nusrkraty- 
stinį obalsį: Patys sau statyki- mas yra apgaulingas, nes dau- 
te namus, savo jėgomis, savo iš gis tų priešų, vieton kovoti iš 
tekliata! Naujasis Maskvos nu-1 oro, nusprendė kovoti iš vidaus, 
tarimas “dėl gyvenamųjų namų įsirašydami į partiją. Dėl to la- 
statybos išvystymo Tarybų Są- bai žymus partijos nevieningu- 
jungoje”, paskelbtas rugp. 2 d., mas. 
šitą obalsį dar labiau paryški-

Ūkio srityje
Daug sunkumų turi Kadaro 

režimas ir ūkio srityje. Maskva 
namų statybą “savo jėgomis ir buvo priversta suteikti ilgalai
Ii 'L_______ ___________ 1X1_____ KT..4-O ' . . __________ ______ °

no. Tame dešimties ilgų skilčių 
“nutarime” pakartotinai ir įsak 
miai kalbama apie gyvenamųjų

•savomis medžiagomis”. Nuta
rimo įžangoje tai naujajai staty 
bai savo jėgomis ir medžiago
mis siūloma tokia “statybinė 
medžiaga” kaip — meldai ir 
šiaudai, šlakai, pelenai ir pan. 
Tiesa, yra didinama ir plytų ga-

kę paskolą 874,000,000 rublių 
prekėmis ir 264 mil. laisvomis 
devizomis. Visos vadinamo so
cialistinio bloko šalys taip pat 
atėjo pagalbon. Bet Vengrijai 
žiauriai trūksta laisvos valiu
tos. Todėl Kadaro vyriausybė

sugalvojo prisivilioti kiek dole
rių net tokiu būdu: Amerikoje 
gyvenantieji vengrai gali užsa
kyti savo giminėms puošniau
sioje Budapešto gatvėje — Vo- 
rošilovo — dviejų kambarių bu
tą už 4,400 dolerių. Stengiamasi 
pritraukti taip pat užsienio tu
ristų.

Tačiau pramonės krizė tebe
trunka. Vitų pirma prisiminti
na, vienas ketvirtis ' kvalifikuo
tų darbininkų pabėgo sovietams 
sutriuškinu^ sukilimą; antra, 
vengrų darbininkijos pasiprieši 
nimas Kadarui yra nepermal
daujamas. Žemės ūkio srityje 
atsargiai bandoma grįžti į koo
peratyvų atstatymą, nors, pa
žymi “Le Monde”, senasis pasi
kėsinimas kolektyvizuoti visą 
žemės ūkį greičiausia niekados 
nebesugrįš. Santykiuose su lais
vuoju pasauliu Kadaro vyriau
sybė labai kenčia nuo izoliaci
jos, nes daugio ji laikoma visiš
kai neteisėta, nes sovietų durtu
vais primesta vengrų tautai. To 
dėl daroma daug pastangų tą 
izoliaciją sušvelninti ir kiekvie-

JAV valstybės sekretorius John Foster DUlles (deši
nėje) ir valstybės vicesekretorius Christian Herter aptaria 
svarbiausius politinius klausimus, įskaitant ir įvykius Siri
joje. i (INS)

Jungtinių Tautų taryba

atmetė arabų skundą
NEW YORKAS, rugp. 21. — Jungtinių Tautų taryba va

kar atsisakė įtraukti į dienotvarkę arabų skundą, kuriuo Brita
nija kaltinama agresija prieš Oman.

Sovietų Rusija, Irakas, Švedi
ja ir Pilipinai balsavo, kad pil
nai būtų svarstomas arabų skun 
das Jungtinėse Tautose. Brita
nija Prancūzija, Australija, Ko
lumbija ir Kinija pasisakė prieš

Pasmerkė knygą
MASKVA, rugp. 21. — “Prav 

dab kalbėdama apie buvusio Ju
goslavijos viceprezidento Djilas
knygą, kurią jis parašė kalėji- skundo pilną svarstymą. Jung
ine ir išsiuntė slapu į Vakarus 
išspausdinti, pasalki, kad ji yra 
baisus šmeižtas. Knyga, kuri va 
dinasi “Naujoji klasė”, esanti 
pikta ataka komunistų partijos. 
Kaip žinome, Djilas, buvęs Ju
goslavijos diktatoraus Tito drau 
gas, nuteistas trims metams ka
lėjimo. Jo knyga išeina prancū
zų ir anglų kalbomis.

Ragina panaikinti
LONDONAS, rugp. 21.—Lon

done “Daily Express” pradėjo 
kampaniją prieš lordus, aristo
kratus ir jų privilegijas. Laik
raštis ragina ko greičiau panai
kinti lordų rūmus.

Nenori grįžti į 
Lenkiją

LONDONAS, rug. 21.—Len
kijos diplomatas M. Reluga An
glijoje paprašė leisti pasilikti 
Anglijoje. Jo žmona grįžo į Len 
kiją. Esanti komunistė.

Pranešama, kad Sirijoje

vykdomi nauji valymai
Prosovietiniai elementai Sirijoje pašalino kitą 

karininkų grupę ir juos pakeitė veikliais komunistais, 
vakar gauta iš Izraelio.

Jeruzalėje ir Beirute, Lebano =

armijos 
Ši žinia

sostinėje, kalbama, kad Sirijos ke Vakarų laikraštininkams, 
prezidentas Shukri EI Kuwatly kad “gengsteriai, auklėti Ame-
atsistatydino. Bet Damasko ra
dijas ir Kairo spauda sako, jog 
Sirijos prezidentas kelių dienų 
laikotarpyje grįš namo iš egip
tiečių ligoninės.

rikoje”, norėję nužudyti jį ir ki
tus Sirijos karinius vadus. Biz- 
ri šį, kaltinimą paskelbė po to, 
kai Sirija instruktavo savo de
legaciją Jungtinėse Tautose,

Londone JAV laivyno štabas kad ji informuotų JT Saugumo
pranešė, jog JAV 6-tas laivynas 
yra Viduržemio jūroje, bet pa
neigė, kad jo ten buvimas turė
tų kokį ryšį su Sirijos įvykiais.

Jeruzalėje gauta žinių iš Da
masko, kad kairioji karinė kli
ka Sirijoje areštavo penkis bri
gados vadus. Tarp areštuotųjų 
esąs Omar Kabani, buvęs Siri
jos armijos štabo viršininko pa- 
gelbininkas.

Kabani areštavimas nustebi
no Siriją, nes jis buvo vienas iš 
pasirašusių ginklų sutartį su 
Sovietų Sąjunga.

tarybą, jog, girdi, Jungtinės 
Amerikos Valstybės norėjusios 
nuversti Kuvvatlio režimą.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių departamentas šį Sirijos kai 
tinimą pavadino melu.

Kas laimes rinkimus
Vakarą Vokietijoje?
BONNA, rugp. 21. — Vaka

rų Vokietijos parlamento rinki
mai bus š. m. rugsėjo 15 d. Lig
šiolinė propaganda padarė įs
pūdį, kad rinkimus laimės ir to-

, liau kancleris Adenaueris. Jis 
Taip pat areštuotas Badia Ba labiausiai puola socialdemokra

tų kairįjį sparną, kuriam vado
vauja buvęs komunistas ir so
vietų agentas Wehneris.

shir, tankų dalinio vadas. 
—o

Naujas Sirijos štabo viršinin
kas gen. Bizri pareiškė Damas-

tinės Amerikos Valstybės susi
laikė, o Kinija visai nedalyvavo 
balsavime.

Pierson Dixon, Britanijos at
stovas, paneigė arabų teigimą, 
kad Oman yra nepriklausoma 
valstybė, kurios suverenumą pa 
žeidė britai, duodami Muskat ir 
Oman sultonui pagalbą, kad už
gniaužtų Imam revoliuciją.

“Oman apylinkė yra Muska
to ir Oman sultono dominijos 
dalis”, — pastebėjo Dixon.

Prosovietinės Sirijos karinės pa
jėgtu jau kontroliuoja Sirijos po
liciją. Maskva stiprinasi Sirijoje, 
į kurią vis daugiau atvyksta so
vietų technikų. (INS)

Po penkių mėnesių 
Londone

LONDONAS, rugp. 21. —
Jungtinių Tautų nusiginklavi
mo pakomitečio konferencija po 
penkių mėnesių Londone arti
miausiu laiku bus nutraukta ir 
perkelta į New Yorką. Jungti
nių Amerikos Valstybių skelb
tas optimizmas baigia išgaruo
ti, kai pamatė, kad Maskva iš
naudoja konferenciją ir toliau 
tik propagandai prieš JAV ba
zes.

Maskva susirūpino
ologija, taip ir nepasakė. Ta
čiau bus turėjęs galvoje ameri
kiečių studentų suorganizuotą 

mo sekretorius Al. Saliapinas gatvėse diskusijas su informa- * “6£‘ .7? 
paskelbė įspėjimą kritiškai ver- pasKeioe savo

MASKVA, —rugp. 21. — Pa
sibaigus pasauliniam jaunimo 

kongresui Maskvoje, komjauni-

tinti tai, ką pamatė ar nugirdo 
iš kapitalistinio jaunimo, ir “ko 
voti su svetimos ideologijos idė
jom, su morale, su papročiais”.

Ką jis vadina ta svetima ide-

Jugoslavija priešinga 
Vengrijos klausimo 

svarstymui JT
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 21. — Jugoslavija vakar 
nuomonę, kad,

cijom apie Vengrijos užpuoli- Jlmgtlnlų Taut, ptanas
mą. Jungtim, Tautų praneSimo « v ijM „

apie Vengriją skaitymą. Tuo bu ..„„„i,. ia-

"tine pa-
pavadino.

KALENDOR1US
Rugpjūčio 22 d.: Sv. Timotie

jus; lietuviški: Karijotas ir 
įminė.

Saulė teka 6:05, leidžiasi 7:43 
ORAS

Oro biuras praenša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
dalinai apsiniaukę.

na menkiausia delegacija iš už
sienio priimama, dideliu Iškil
mingumu.

Kultūrinėje srityje Kadaro 
vyriausybė priversta skaitytis 
su tautos nuotaikomis. Kinuose 
rodomi tiktai Vakarų ar prieš
kariniai vengrų filmai, nes ne
gali būti nė kalbos parodyti so
vietinį filmą: neateitų nė vienas 
žmogus. Tas pats su muzika: 
tiktai Vakarų muzika publikai 
priimtina. Nepaisant didžiai kar 
taus nusivylimo Vakarais, ven
grai vis tik aiškiausiai linksta į 
Vakarus ir į jų kultūrą, boiko
tuodami išimtinai visa, kas yra 
sovietiška. Šiuo požvilgiu, rašo 
“Le Monde”, vienbalsiškumas 
yra visuotinis. Viskas, kas atei
na iš Vakarų yra priimama su 
entuziazmu.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Vakarų sąjungininkai vakar nutarė pasiūlyti sustabdyti 
dviem metam atominių ginklų bandymus, kaip dalį visame nu
siginklavimo plane. Naują nusiginklavimo planą paruošė Bri
tanija, Prancūzija, Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstybės ir 
įteikė kitiems Nato nariams. Kiti Siaurės Atlanto Gynybos or
ganizacijos (Nato) nariai savo ųuomones patieks specialioje 
Nato sesijoje, kuri bus rugsėjo mėnesį.

— Prezidentas Eisenhoweris pavakar spaudos konferenci
joje pareiškė, kad sovietai nori įsigalėti Sirijoje ir ją padaryti 
savo satelitu.

— Sovietų kreiseris ir naikintuvas vakar skubiai praplaukė 
pro Daniją. Sovietų kariniai laivai plaukia į Viduržemio jūrą.

— Lenkijos komunistinė vyriausybė paskelbė taisykles “dar
bo drausmei” palaikyti, tbtf taisyklės draudžia streikus.

— Vakarų Vokietijos vyriausybė vėl atšaukė savo delega
ciją iš Maskvos. Derybos su Maskva atidedamos iki po rinkimų. 
Užsienio reikalų ministeris pareiškė, kad Vokietija nesuintere
suota prekybos sutartimi su sovietais, jei sovietai atsisako tar
tis dėl vokiečių grąžinimo ii Sovietų Rusijos. O tų vokiečių esą 
apie 80,000.

— Vienos, Austrijos sostinės, laikraštis pranešė, kad 1,500 
lenkų turistų paprašė Austrijos pareigūnų politinio azylio pas
kutinių kelių mėnesių laikotarpyje.

— JAV valstybės departamentas beveik esąs apsisprendęs, 
ar leisti ar neleisti apibrėžtą skaičių amerikiečių laikraštininkų 
į Raudonąją Kiniją. Jei nutarimas bus teigiamas, kaip manoma, 
tai kitas klausimas kils, ar komunistinė Kinija įsileis amerikie
čių laikraštininkus.

dėtį.
“Borba”, komunistų laikraš

tis, kalbąs vyriausybės vardu, 
pasakė, kad diskusijos Vengri
jos klausimu paskirtos propa
gandos tikslams ir negali būti 
naudingos.

Komunistai bijo, kad pasaulis 
nesužinotų visų komunistų žiau 
rūmų Vengrijoje.

Raudonųjų planas
KONG KONG, rugp. 21. — 

Hong Konge gauta žinių, kad 
komunistinės Kinijos pareigū
nai planuoja iškelti prieš 1958 
m .sausio mėn. 300,000 ‘‘nepro
duktyvių žmonių” iš Kantono 
miesto, kad išspręstų maisto 
trūkumą ir nedarbo problemą.

TRUMPAI IS VISUR
• Sovietų šnipo Rudolf Abel 

byla paskirta rugsėjo 16 d. By
la dvilypė: jis kaltinamas šnipi
nėjimu ir nelegaliu įvažiavimu 
į Jungtines Amerikos Valstybes.

• Kanadoje įvykusioje tarp- 
tautinėe paštų unijos konferen
cijoje buvo atmestas sovietų rei 
kalavimas priimti į uniją rytinę 
Vokietiją ir komunistinę Kiniją. 
Siūlymas buvo atmestas 62 bal
sais prieš 19 ir 8 susilaikius.
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Medžiagą siųsti: V. KLEIZA, 7248 S. Fairfield Avė., Chicagc 29, III.

Kuo moksleivis ateitininkas gali prisidėti

prie lietuvybės išlaikymo
(Rašinėlis, laimėjęs antrąją vietą MAS skelbtame konkurse)

‘‘Nėra tobulo krikščionio, kurs namie lietuviškai, taip pat ir su 
tobulai nemylėtų 8^vo tėv^n^.”* savo draugais, uoliai lankyti li- 

Kard. Meraer tuanistInes pamokas ir kitus ra- 
Moksleivis ateitininkas savo ginti. Juk ir Dievui nebus gar- 

esme yra idealistas. Šūkis “Visa bes, jei užmiršime savo kalbą ir 
atnaujinti Kristuje” ragina bū- tėvynę. Jis nori, kad tauta ne 
ti gyvenime dieviškos tiesos ir žūtų, o išsilaikytų, — sako kun. 
gėrio apaštalais. Kristus mums Vabalniškis. Dalyvaukime lie- 
liepė sėti gyvenime gerą sėklą, tuviškose pamaldose, giedokime 
kuri atneštų šimteriopą vaisių, lietuviškas giesmes, naudokimės 
Todėl moksleivis ateitininkas lietuviškomis maldaknygėmis, 
turi visas jėgas pašvęsti kilniam
tikslui ir dirbti savo kraštui, sa
vo brolių bei sesių gerovei, visa 
kelti prie Dievo — žmonijos ide
alo viršūnės.'

Prof. S. Sužiedėlis mums, iš
siblaškiusiems po pasaulį, dėl 
ateitininkiško lietuviškumo yra 
pasakęs: “Be išlaikymo tautiš
kumo aš negalėėjau suprasti at
eitininkų organizacijos; jei kas 
iš ateitinnikų nutautėtą, tas tu
rėtų išsijungti iš šios organiza
cijos”.

Imkime pavyzdžių iš ateitinin 
kijos istorijos, kur pagrindinis 
ateitininko bruožas buvo katali
kiškumas ir lietuviškumas. Lie
tuvos balsas visada buvo ateiti
ninkams kelrodžiu. Kai Lietuva 
buvo caro prislėgta, ateitininkai 
pirmieji diegė laisvos Lietuvos’ 
mintį kiekvieno lietuvio širdin. 
Kai po I Pasaulinio karo didžio
sios valstybės pradėjo griūti, at 
eitininkai rūpinosi atstatyti mū
sų valstybę. Ateitininkai pirmie
ji paliko mokyklos suolą ir išėjo 
krašto ginti.

Ir II Pasauliniam karui nu
siaubus per mūsų vos pražydu
sią valstybę ir atnešus vėl nau
jų kančių, ateitininkai ir šį kar
tą išėjo į rezistencinę kovą su 
okupantais. Ir ta kova dėl tė
vynės ir šiandien dar nebaigta.

Paklausykime, ką rašo ateiti
ninkas partizanas laisvo pasau
lio lietuviams:

“Mes taip mylime Lietuvą, 
kad geriau čia krintame, negu 
vykstam į Sibirą... Laikomės 
dantimis įsikandę savo tėvų že
mės. Visko netekome, kančios 
mus užgrūdino, kaip plieną”.

Tid matome, kad laisvė ir tė
vų šalies meilė statoma augščiau 
už gyvybę. Todėl mes, mokslei
viai ateitininkai, išblaškyti po 
visą pasaulį, privalome žinoti, 
kad lietuviais mums gimti sky
rė prigimties įstatymas ir, vyk
dydami Dievo valią, mes siekia
me išlaikyti savo tautos gyvy
bę, gimtąją kalbą, literatūrą, 
meną, tradicijas, — sako St. 
Barzdukas.

Matydami mūsų pirmtakūnųl 
nueitą kelią, jų turėtus siekius, j 
turime ir mes prisidėti savo dar1 
bais, kad lietuviškumas klestė
tų; žinoma, tai turime pradėti 
patys nuo savęs.

1. Sąžiningai atlikime savo I 
pareigas namie, mokykloje ar 
organizacijoje.

2. Domėkimės kiekvienu su
sirinkimu ir stenkimės ką nors 
iš jo išsinešti ir sau prisitaikyti.

3. Neatsikalbinėkime nuo bet 
’ kokio mums pavesto darbo.

4. Nevenkime paprastesnių ar 
menkesnių darbų; šalinkime iš 
savo tarpo nejudrumą.

5. Pamilkime plunksną, mūsų 
spaudą, knygas ir t.t.

Jei mes esame čia, o ne Lie
tuvoje, tai reiškia, kad Dievas 
tautą siuntė didelei misijai, — 
sako J. Aistis.

Dievas mus siuntė, kad mūsų 
tauta būtų gyva. Lietuva gali 
žūti, jei mes jos neginsime čia. 
Juk partizanai seka mūsų dar
bus ir jų mes neprivalome ap
vilti.

Moksleivis ateitininkas priva
lo čia būti partizanu. Neturime 
vaizduotis kovos lauko, nukloto 
lavonais, bet visuomet kalbėti

Moksleivis ateitininkas priva
lo būti lyg ambasadorius kiek
vienoje vietoje, t. y. skelbti Lie
tuvos dvasinę kultūrą. Ruoški
me lietuviškas seklyčias, kurio
se būtų žymesnieji mūsų istori
jos vaizdai, tautiniai ženklai, rū 
pintojėliai, audiniai, margučiai 
ir visa kita, kas vaizduotų mū
sų tautos meną, kultūrą ir tra
dicijas.

Turėdami tokius muzėjėlius, 
mes galėsime ir mokslo draugus

amerikiečius pakviesti, jiems pa
pasakoti apie mūsų tėvynę Lie
tuvą, jos kančias ir t.t. Neven
kime amerikiečių draugystės, o, 
priešingai, supažindinkime juos 
su mūsų kraštu. Gal ir tai turės 
kada nors lemiančios reikšmės.

Palaikykime savo tautos tra
dicijas, aktyviai prisidėkiųie 
prie lietuviškų parengimų. Taip 
pat iškeikime visur ir savo kraš
to šventuosius, pvz. šv. Kazimie 
rą bei kitus kankinius.

Skleiskime gražias ir švelnias 
lietuviškas dainas; jos mums 
daug padės išlaikyti lietuvišku
mą mūsų pačių tarpe. Juk ži
nome, kad Kudirka dėka lietu
viškos dainos atsivertė. Dai
na — tai raktas į pasaulio žmo
nių širdis, — sako Čiurlionio an
samblio vadovas Alf. Mikulskis.

Auskime juostas, kuriosna į- 
pinkime ir džiaugsmą, ir skaus
mą, ir ilgesį.

Juk jaunystė sukurta ne 
džiaugsmui, ne malonumui, ji 
sukurta heroizmui, — sako' P. 
Claudel. Būkime herojais, at
eitis yra mūsų rankose. Todėl 
mūsų tautos ateitis ir likimas 
nuo mūsų priklausys tiek, kiek 
mes lietuviškumą palaikysime.

— Kaip istorija rodo, — sako 
prof. Pakštas, — esame stum
domi ir niekinami, bet neturi
me prarasti pusiausvyros, tu
rime dirbti ir kovoti, nes esame 
kankinių tauta. — Ir kovoje 
už tautinę gyvybę laimi tas, kie
no teisės yra šventos, — sako 
prof. St. Šalkauskis. Mūsų tei

sės yra šventos, nes jos aplais- sekančiomis temomis: “Kodėl
tytos Rainių, Pravieniškių, Da- 
chau ir kitų vietų kankinių 
krauju.

Turėdami vienintelį ginklą — 
mokslą, — siekime jo visomis 
išgalėmis. Vadovaukimės ne 
vien jausmais. Lietuvą mes tu
rime laikyti kaip šventą daly
ką, kaip kasdieninę duoną, kaip 
maldą.

Todėl moksleivis ateitininkas 
privalo dirbti, kad grįžęs galėtų 
sakyti, jog ir jis kovojo už Lie
tuvos laisvę.

Moksleivis ateitininkas turi 
likti aplinkos nesutrupinamas, 
jis turi išlikti ta tikrąja žemės 
druska, kuria jis buvo nepriklau 
somos Lietuvos gyvenime, — sa 
ko prof. Z. Ivinskis.

Stokime drąsiai į kovą
garbingą,

Dirbkim, kovokime dėl
Lietuvos...

I. Stasaitė
♦

JAUNŲJŲ VEIKLA 
STOVYKLOJE

Šių metų moksleivių at-kų va
saros stovykloje dalyvavo 40 
jaunučių ir jaunesniųjų ateiti
ninkų. Jiems vadovavo Aleksan 
dras Šatas ir Angelė Katelytė.

Pagrindinėse darbotvarkės da 
lyse jaunesnieji dalyvavo karfu 
su vyresniaisiais, t. y. drauge 
dalyvaudavo pamaldose, drauge 
valgė, maudėsi ir panašiai. Kiek 
vieną dieną vyko pasikalbėji
mai, kurie daugiausia būdavo 
pravedami A. Šato. Jis kalbėjo

buvo įkurta ateitininkų organi
zacija”, “Ąt-kų Federacijos san
tvarka”, "Moksleivių At-kų Są
jungos santvarka”, “Tvarka”, 
“Prasivardžiavimas”, “Draus 
mė”, "Lietuvos valstybės pra
džia”, “Vytauto Lietuva”, “Ru
sų okupacija” (1795 — 1918), 
“Nepriklausoma Lietuva”, “Ru
sų okupacija” (1944 — 1957), 
“Nauda ir malonumas Kristaus 
mokslo šviesoje”. Taip pat porą 
pasikalbėjimų pateikė ir kun. I. 
Urbonas. Jo temos: ‘‘Nevartok 
blogų žodžių”, “Kaip reikia elg
tis bažnyčioje”. Mergaitėms ir 
berniukams buvo kalbėta atski
rai tema ' ^Mandagumas”. A. 
Katelytė pravedė pasikalbėjimą 
apie ateitininkų istoriją. 

(Nukelta į 7 psl.)

Ofteo Ir buto tel. OLymplc 2-1861

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—1 vai. Trečiad 

Ir šeštad. tik 10—12 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.

O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

Ar DIRBTINI DANTYS
Juda, Kliba, Slysta?

FASTEETH. patobulinti milteliai už
barstyti ant viršutinių ar žemutinių 
dirbtinių dantų, juos tvirčiau laiko. 
Neslysta, nejuda, nekliba. Nėra jokio 
limpančio košės skonio ar jausmo. 
FASTEETH yra aikalinis (nerūgš- 
tus). Nerūgsta. Sustabdo “dantų kva
pų". Pirkite FASTEETH savo vais
tinėje.

TeL REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

•—GYTOJAS ni CHIRURGĄ0
• i ETŲ VI8 GYDYTOJAS 

S925 W 59th Street
Vai. Pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. nuo 1—4 p .p. 6:80—8:80 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P P___________________________ __

Tel ofiso Ir boto Olymple 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th SU Cicero 

Bes. 1634 S. 49th Are*, Cicero
Kasdien 1-8 vai. ir 6-8 vai vak 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, Jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle S-TSSS

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE

Hft# South ttestcm Aienue
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. šeštad 11 
vai ryto Iki 8 vai. popiet

Office tel. RE 7-1168 
Ree. tel. WAIbrook ft:S765

Orthopedas - PrulesIsZas
Ar aratal-Protezai, Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom 

(Arch Supporta) Ir t- L 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. šeštadieniais 9-1 
OKTHOPEDUO6 TECHNIKOS LAK
2850 W. 63 rd St.. Chicago 29, UI 

Tel. PltoepecS 6-6064

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujau adresas: 4250 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill. 6-0617
Valandos: 1-1 p. m., 6-8 p. m.

Penktad. tik po pietų.
Trečiad Ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. CLlffslde 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 5-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47 th Street
(Kampas 47th tr Hermltage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
(Clvlc Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. CKntral 6-2284

5002 West lttth Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU S-O858 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus

R«-zid. tel. HEmlock 4-7080 ,

DR. YYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir rez.: 5100 S. Western Avė. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-5577
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v, v., Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., šeštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susltarlma

DRAUGO
Didysis Metinis

IŠVAŽIAVIMAS I
Pirmadienį (Labor Day), rūgs. 2 d., 1957 m.

OAKS (SLOVAK) GROVE
11900 Archer Avė., Lement, III.

DRAUGAS paprastai suruošia tik vieną metinį pikniką ir 
tas būna pats didžiausias iš visų Chicagos apylinke piknikų.

DRAUGO metiniame išvažiavime Chicagos ir apylinkę 
lietuviai pasimato su seniai matytais bičiuliais bei giminėmis.

Gražusis ir didysis Oaks daržas turi daugiau patogumų ir 
erdvės negu bet kuris išvažiavimų daržas Chicagos apylinkėje.

Don Varnas Amerikos Legijonierių Postas patarnaus prie 
bufeto ir prižiūrės automobilių pastatymą.

Gros skambus R. Jonušo orkestras šokiams ir bus nuola
tinė programa, kuri paįvairins dienos įvykius.

S. Metriks, Farm Foods krautuvės savininkas pardavinės 
p. Andrulio Michigan Farm surius.

Įžangos biletams bus piniginės ir prekinės dovanos. 
Autobusų tvarkraštis:

11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčios;

ll;30 vai. ryte ir 2;30 vai. p.p. išvažiuoja nuo Aušros Vartų 
parapijos bažnyčis;

12;01 ir 3;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Antano parap. bažn.; 
11; 00 vai. ryte ir 2; 00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Kryžiaus

parapijos bažnyčios;
11;30 ryte ir 2;30 vaj. p.p. išvažiuoja nuo Nekalto Prasidėji

mo parapijos bažnyčios;
11;30 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo Gimimo Pane

lės Švenčiausios parapijos bažnyčios;
11;00 vai. ryte ir 2;00 vai. p.p. išvažiuoja nuo šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčios.
6;30 ir 7;00 vai. p.p. autobusai išvažiuoja į Chicagą.
FF

Kviečiame lietuvišką visuomenę į šį metinį išvažiavimą.
DRAUGO IŠVAŽIAVIMO RENGĖJAI

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima . ligonis pagal susltarlma 

061 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdtan Išskyrus trečiad. tr
«e*tad

Ree. tel. GRovehill 6-6008

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 6-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR ' 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6822 South W este r n Avenue 
vai., kasdien 10-12 vai 1. 7-8 vai
vak. šeštadieniais 10-. vai .Trečia 
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso •elefonas: PR 8-3838 
Ree tetef. VVAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4761 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos Ir Daman Avė.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayette 3-0048 
Rez.: WAlbrook 6-3048

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-O7OO. Namų — PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2454 W. 71 St. (71 ir Campbell av.)
Valandos: pirmad., ketvlrtad., šešt. 
nuo 1 iki 4 vai. p.p., antrad. ir 

penktad. nuo 5 iki 8 vai. vak. 
Atostogose iki 1 d. rugsėjo.

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ilgos 
2454 West 71st Street

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v. 
Šeštadieniais 9—11 ryto ir 2—4 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTRURG® 

Office: 10748 South Michigan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hills

Vai1.: kasdien tnuo 6 v. v. Iki 9 v. vt.u 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 

lšskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai, popiet.

Tel,: Ofiso — PtJUman 5-6766 
Buto - - BEverly 8-3946

Ofiso HEmlock 4-5816 
Rez. HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pagal susltarlma

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GIb. 8-6183

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
(71st Ir Campbell Avė.)

Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5; šeštad. 2—4. 
TreČ. uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Tel. ofiso PRospect 6-8400
Rezid. PRospect 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p. Ir nuo 8-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
ir kitu laiku tik susitarus. ---------------------------------------------------------r
Tel. ofiso VIctory 2-1581

Rez. VIctory Ž-074I

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
Ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

r")l. ofiso HE.4-6849. rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 Ir 7-8 
Antr. 1-8, treč.lr šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenoo 
Chicago 28. 111 

telefonas REpublIc 7-4800 
Besldenda: GRovehlU 6-8181

pasimatymai pagal sutarties

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. Whipple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 iki 12; S—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 8-4848.

Namų — CEdarerest 8-7786

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: nuo 1-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel. VTrglnla 7-0036.

Resždeod Jos ,teL BEverty 8-8144

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 

2454 Weet 71a* 8treet 
(71-oa ir Oampbell Avė. kampan)
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. yak. 
šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telef. YArds 7—1166 
Realdencljoe — HTevvart 8-4111

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wea* 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-ta gatv«) 

VAL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien llskyrus trečiadienius Atidarė 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CmRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487 
W. 62nd Rt, tel. Rrstublic 7-8818.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenne
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

Tel. ofiso PR. J-6446, rez. HE.4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 Weet Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 Iki 4 p. p.; 6 Iki 8 vi— 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR, 6-6652 

Rezid. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—7 v. v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
TeL Y Arda 7-TM8V 

Pritaiko aklnlur 
Kreivas akis 

lšrtalso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8, tr» 
nuo 10-12, penktad. 10-2 ii

šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p.p

Vai. 
čia d.

Tel. ofiso PR 6-8888, ree. RE 7-818D
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat 63rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:88 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Telefonag GRovehill fl-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIU LIGŲ SPECIALIST®
— PRITAIKO AKINTUS —

Valandos: •—12 ir 7—• v. v. pagal 
susitarimų Išskyrus trečiadienius

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8 
2745 West 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpnbllo 7-2880 

▼AL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis Ir pritaiko akintos, 

keičia stiklus Ir rėmus 
4455 S. Oalifornia Ava. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta). šeštad. 10 ryto Iki 8 v. p. p.

• uždarytas

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų {tempimų, kuris 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių akių karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregya 
tę. Prlrenku teisingai akinius. Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trūkumus. Speciali atyda kreipiame 
{ mokyklos valkus.

4712 South Anhland Avė.
Tel. YArds 7-1373 

Vai. 10:80 Iki 7 v. vak. šeštad. 10:»« 
Iki S vai. Hekmari Ir treč uždara

DRAUGAS 

THE IJTHUANlAN DAILY ERIEND 
4545 W. 6Srd St., Chlcago 29. IUlnoto, Tel. LUdlon 5-9566

Bntered as Šecond-Class Matter Mare h 81, 1D16, at ChlcAgo.
Under the Aot of March 8, 1878.
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Member of the Catholle Pr 
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VENGRIJA JUNGT. TAUTOSE
Jungtinės Tautos pasuko j tiesesnį kelią. Jų Generalinė 

Asamblėja renkasi rugsėjo 10 d. New Yorke svarstyti JT su
darytos komisijos pranešimą. Toji komisija traginguosius Veng
rijos įvykius praėjusiais metais pagrindiniai ištyrė ir paruošė 
asamblėjai tikrai išsamų raportą. Nors atsisakyta sušaukti JT Jaun> ispanai, išvyko savano
pilnaties suvažiavimą, kaip buvo reikalauta, praėjusį pavasarį, ria/8 į Rytų frontą kartu su ke- 
bet vis tik gera ir gana reikšminga, kad pasirūpinta sukviesti *ia*s tūkstančiais prieškomunis- 
specialų posėdį savaitę prieš susirenkant į regularią sesiją. Tai Į tmiai nusiteikusių drąsių ir jau-

PASAKOJA APIE SOVIETŲ 
ŽIAURUMUS

ALFONSAS TAIKCNAS, “Draugo” korespondentas

Sr. Acevedo ir Sr. Rodriguez,

duoda Vengrijos klausimui daugiau reikšmės ir bus daugiau lai
ko komisijos raportą išklausyti.

šis Jungtinių Tautų posėdis šaukiamas ne tiek dėl to, kad 
šios organizacijos generalinis sekretorius patarė tai daryti, ir 
net ne dėl to, kad JAV vyriausybė jo norėjo, bet labiausiai dėl 
to, kad visas laisvasis pasaulis darė didelį spaudimą duoti grei
tesnę eigą komisijos raportui.

JAV ambasadorius Jungtinėms Tautoms Henry Cabot Lodge 
prieš porą dienų spaudai pareiškė, kad Sovietų Rusija nėra ati
traukusi savo armijos iš Vengrijos, kaip buvo reikalauta JT Ge
neralinės Asamblėjos rezoliucijoje ir todėl yra papildomas 
nusikalstamas aktais šiai tarptautinei organizacijai ir jos pa
stangoms-palaikyti ir atstatyti taiką. Jis pareiškė ir tai, kad 
Vengrijos premjeras Janos Kadaras veda areštų ir teroro po
litiką. H. C. Lodge neturįs jokių abejonių, kad specialiosios ko
misijos raportas yra pilnas faktų, parodančių, jog vengrų lais
vės kovos pasmaugimas praėjusių metų rudenį yra išimtinai 
Sovietų Rusijos darbas.

“The New York Times” savo vedamajame straipsnyje gana 
teisingai pastebi, kad Kadaro, Chruščevo, satelitų ir jų visų pa
kalikų atstovai bus pastatyti Jungtinių Tautų “teismo” aki
vaizdoje

Nušalusiomis kojomis kas- 
dien turėjome eiti per pusnynus 
net 6 7 kilometrus kirsti miš
ko, 0 vakare vėlai per speigus 
turėdavome grįžti namo. Taisy-

mirti vietoje, negu ilgiau kentė-; ^avomie .®uJcr^Pytas ir 8ūgadin
ti tokiose baisiose sąlygose. Pa
kelėse ar prie koncentracijų sto
vyklų palikdavome sniegą ar po 
vejėna mūsų mirusiuosius ilsė
tis ... O mus vis pirmyn; nebū
davo laiko net sumesti poterį 
už savo draugus, kurie iš *ten 
jau daugiau nebesugrįš.

— Ar matėte sovietinių tar
dymų?

— Taip. Pavarinėję kokią po
rą savaičių po kaimus, po kol
chozus ir po miškus, pradėjo 
mus tardyti. Pasitarę pradėjo
me keisti savo pavardes ir var
dus, manydami, kad tai padės 
švelniau pralįsti pro sovietinio 
saugumo rankas. Atsimenu, 
kaip šiandien, kai mane ir kitus 
mano nelaimės draugus vieną 
naktį šešiese nusivedę į seną kai 
mo bulvių rūsį ir ten pradėjo 
kratyti, daužyti, stumdyti ir net

nų ispanų, daugumoje studentų, 
kovoti prieš komunizmą, kuris 
slaptame ir asmeniškame laiške 
naujosios Ispanijos vado gen.
Francisco Franco britų premje
rui Churchilliui dar 1942 metais 
buvo pavaizduotas “kaip tikras 
pavojus Europos laisvei”!

Niekas tuomet nepaklausė ge
neralisimo balso, nes tarptauti
nis komunizmas vakariečių sme
genyse buvo atsidaręs tokį pla
tų kelią, jog buvo nutarta, ypač 
Potsdamo konferencijoje, likvi
duoti prieškomunistinės Ispani
jos režimą “kaip agresyvų ir 
pavojingą Europos ir pasaulio 
taikai”! Teherano konferenci
joje kiek anksčiau apie tą “pa
vojų Europai iš Ispanijos pusės” ..
irgi buvo daug sielotasi. Todėl1 ***’?.••'• ™ -t? , T

neišlaikysime. Tik viltis kadaIspanija, nors ir buvo baigusi
Tas pats dienraštis rašo, kad Jungtinių Tautų Generalinė savame krašte sudoroti komu-

Asamblėja, nors ir neturi fizinės jėgos Vengriją išlaisvinti, ta
čiau jos moralinė galia yra didelė. Ir reikia manyti, kad toji 
moralinė galia bus visiškai pilnai panaudota prieš sovietų agre
siją. Nėra abejonės, kad Jungtinės Amerikos Valstybės stipriai 
stovės šio žygio užnugaryje, nes ir JAV Kongresas savo spe
cialiu nutarimu yra paraginęs vyriausybę daryti viską, kad Veng
rijos raportas būtų išklausytas ir iš jo padarytos atitinkamos 
išvados. Kaip atsimename, Kongresas savo rezoliucija ir toliau 
siekia, pasisakydamas, kad JAV per Jungtines Tautas, ar bend
radarbiaudamos su laisvojo pasaulio žmonėmis, privalo nusi
statyti dirbti už pavergtųjų tautų laisvę ir nepriklausomybę ir 
tinkančiomis priemonėmis efektingai panaudoti Jungtinių Ame
rikos Valstybių poziciją tam tikslui, kad Vengrijos tragedija 
niekur kitur nebepasikartotų .

Nors JT Generalinė Asamblėja renkasi anksčiau tik Veng
rijos komisijos raportą išklausyti, tačiau ta proga gali būti 
paliesti ir kitų bolševikų pavergtųjų tautų reikalai. Vertėtų ir 
Lietuvos išlaisvinimo veiksniams padaryti atitinkamus žygius 
prieš šią specialią sesiją.

KIEK VIENAS SAU

Bostono “Monitor” specialus 
korespondentas iš Londono ra
šo:

“Nusiginklavimo konferenci
joje sekretorius Dulles Vakarų 
vardu pasiūlė Maskvai sudaryti 
oro ir sausžemio inspekcijos 
juostas. Matyti, jog tai vienin
telė diplomatų sugalvota prie
monė nuo netikėto puolimo. Ši 
apsauga mums būtina, nes nie
kas nėra taip pavojingas, kaip 
staigus ir neulauktas puolimas, 
žinomas puolimas dabar ir per 
daugelį metų nėra mums toks 
pavojingas, nes turime ir tu
rėsime persvarą atsiliepti ato
miniais ginklais. Mums pavo
jingas tik netikėtas puolimas, 
kuris galėtų mus taip parblokš
ti, kad neįstengtume atkeršyti.

Gi Maskvai netikėtas puoli
mas nėra jokia grėsmė, nes vie
na — ji gerai žino, kad Vakarai 
jps staiga nepuls, n antra — ji 
turi gerą šnipų tinklą Vakaruo
se ją įspėti. Todėl diktatūrai 
svarbu ne apsauga nuo netikėto

nizmą, bet nesijautė komunistų 
apgaunamoj Europoj saugi, juo 
labiau, kad prie jos sienos, Pran 
cūzijos pusėje, tarptautinės ir 
ispanų komunistų brigados kėlė 
riaušes ir kiek pajėgdamos bro
vėsi į neutralios per visą antrąjį 
pasaulinį konfliktą Ispanijos te

ritoriją. Todėl generolui Fran
co nebuvo kitos išeities, kaip gin 
tis prieš tarptautinio komuniz
mo sąmokslą, siunčiant savo 
šaunius vyrus į Rytų frontą.

Grįžusieji iš Sovietų Rusijos 
suteikė daug žinių

Sr. Acevedo, sovietams pate
kęs į nelaisvę 1943 m. vasario 
10 d. Ilmenio fronte, pasakoja:

— Mano ir visų patekusių bol
ševikams į nagus karo lauko 
fronte likimas buvo perdaug 
žiaurus! Mūšiai daugiausia ėjo 
prie Ilmenio ir į pietus nuo Le
ningrado, kur šaltis tą žiemą 
kaip tyčia nepaprastai spau
dė.. . Kartais pasiekdavo iki

mu dalykas, kad jis ten ir di- ’ 45 w,1i"
rektoriauja. Bet yra ir kita fca- tok.a tema tempera-
ltaybė. Malenkovas gali būti į ara ‘lkras a,aubaa' Pa’
uždarytas į sovietišką kacetatekę Malkams i nagus, tuo- 
atitinkamą stovyklą. Kiek ka. 3^. Pamatome savo akunia ir pa
daise teko išsikalbėti su grąžin-|tyre™.savo ka?u 8ov“tl- 
tais iš Sovietų Sąjungos vokie-i »;o bolševizmo žiaurumą ir visą 

' civilizuotiems vakariečiams vi
siškai nepažįstamą ir negirdėtą 
marksistinių metodų baisumą!

Pirmiausia, mus paėmę, pra
dėjo visaip fiziniai naikinti: muš 
ti, spardyti, stumdyti, rišti prie 
rogių, velkant mus per sniegą 
kartais net keletą kilometrų ... 
Po to masiniai buvome vežami 
kaikurie į stovyklas, kaikurie po 
visų šitų sunkių kančių pateko 
įvairiems darbams Leningrado 
apylinkėje ir kitur. Daugelis mū 
sų, pamatę tokią “demokratiš
ką sovietų elgseną” su mumis ir 
kitais belaisviais, panoro geriau

čiais belaisviais, Kazachstane 
veikia didelis kacetas partie
čiams. Į jį siunčiami kaikurie 
paklydėliai “pataisymui”. Bet 
greičiausiai tai bus izoliacijos 
įstaiga tokiems asmenims, ku
rių staigus likvidavimas galėtų 
sukelti partijoje didesnių ar ma 
žesnių nepatogumų. Pagaliau, 
kas gali garantuoti, jog nepri
reiks kada nors vėl iškelti į vir
šų. Juk diktatūrose viskas yra 
galima. Todėl vietoje fabrika
vus baudžiamuosius procesus ir 
naikinus paslydėlius nuo parti
jos linijos, pradėta uždarinėti į 
aną kacetą. Šitokios kategorijos 
partiečių ten yra tūkstančiai. 
Koks režimas yra tenai, pasa
kotojai nežinoję. Bet manė, jog 
turėtų būti švelnesnis, negu ne- 
partiečiams, laikomiems priver

ki. K.

klausydamas muzikos, Chopinas 
užmerkė akis. Atrodė miegąs, 
bet iš tikrųjų buvo iškeliavęs į
amžinybę.

nors grįžti mielon tėvynėn pas 
savuosius mus palaikė, kitaip 
niekas būtų neišlaikęs to pra
garo! O tų kankinimo priemo

nių bolševikams tikrai netrūk
davo: elektra, nuodai, “marški
niai” būdavo kasdieninė mūsų 
duona! Ir už ką?

Vieną dieną neiškentęs paklau 
siau, —t pasakoja Sr. Aceve
do, — už. ką mane visiškai ne
kaltą taip baisiai kankinate? 
Pora nagano smūgių per galvą 
mane užmigdė visai dešimčiai mi 
nučių ... Atsipeikėjęs tuojau 
buvau nuvestas karo lauko teis
man, kuris be jokių ceremonijų 
man užkrovė pustrečių metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo už “bur 
žujišką kariuomenės 3policijos į- 
žeidimą”.

I “naują sodybą”

— Po tokių kruvinų ir neper- 
daug "demokratiškų”, ištisą sa
vaitę trukusių apklausinėjimų, 
— pasakojo toliąją Sr. Aoeve- 
do, - pagaliau buVome suvary
ti į vieną nedidelę ir%kiečių lėk 

j tuvų sunaikintą geležinkelio sto- 
i telę, o iš.ten dideliu ešalonu bu
vome išvežioti į “naujas sody
bas”. kaip bolševikai pašiepdami 
vadino. Po visos paros kančių, 
bado ir nežmoniško šalčio aš su 
kitais 73 belaisviais pasiekėme 
Yaroslovv apylinkę. Yaroslovas 
ir jo apylinkė, gerokai į šiaurę 
nuo Maskvos. 1943 m. buvo la
bai prigrūsti dešimtimis tūkstan 
čių bėgančių nuo karo ugnies ru 
sų šeimų, nemaža komunistėlių 
iš Lietuvoj, Lenkijos ir ypač Uk 
rainos. Vokiečių karo belaisvių 
irgi buvo nemažai. Daug ką iš 
ten visokiausiais susisiekimo bū
dais dangino į Krasnojarską ir 
Norilską, kur jau veikė didžiulės 
darbo vergų stovyklos po 40 — 
50 tūkstančių žmonių, ir į kitas 
Sovietų Sąjungos sritis. Aš ir 
kiti keturi ispanai atsidūrėme 
ypatingo režimo stovykloje už 
triukšmavimą, sovietinės tvar
kos negerbimą ir už tai, kad “fa- j 
šistin'ė Ispanija siuntė savo vy

tas geležinkelių linijas, atstaty- 
davome apgriautus ir sniegu ap
neštus kaimus. Na, o darbą rei
kėjo atlikti, kitaip apšaukdavo 
sabotažininku ar, geriausiu at
veju, neduodavo to mažo gaba
liuko juodos duonos

— Kaip atrodė sovietinė duo
nutė? ■ *

— Pirmuosius du mėnesius, — 
pijdūrė Sr. Rodriguez, — ma
niau, kad tikriausiai pavasario 
neteks pamatyti! Paklausykite. 
Duonos kaip ir neduodavo. Nu
puvusi žuvis, kukurūzų vanduo 
ir viena kita sušalusi bulvė! Tai 
ir visas maistas! Iš 200 vyrų 
mūsų vietovėje po poros mėne
sių nebuvo kam jau į darbą eiti: 
pusė mirė, kiti kulnu nepavilko. 
Du iš penkių ispanų irgi neiš
laikė ... — Aš, — kalbėjo Sr,. 
Acevedo, — nuo 60 kg nusmu
kau iki 35! To pasekmėje ir, pri 
vežus naujų karo belaisvių, 
mums teko kraustytis “geresnės 
duonelės” jiešlaoti... Pavėžėję 
nuo Gorkio miesto į pietryčius 
keliolika kilometrų, mus patalpi 
no kolchozuose. Iš karto jautė
mės geriau, bent nekankino tas 
prakeiktas stovyklos režimas! 
Kolchozuose gaudavome po pus
trečio gramo surūdijusių taukų 
su bulvėmis. Vietinių kolchozų 
rusai tegaudavo tiek pat, kiek 
ir mes, taukų, o mėsos irgi ne
gaudavo nė pauostyti. Mito dau 
giausia bulvėmis ir vasarą — 
daržovėmis.

(Nukelta į 4 pusi.)
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RADIJUKAS = 
LIETUVON

Naujausi, maži, lengvi Tranststori- 
niai (be lempų) radijo aparatukai. 
labiausiai tinka siųsti Į Lietuvą. La
bai ekonomiški; ilgai veikia iš pigių 
baterijų, kas itin tinka kaimo sąly
gose.

Jautrūs, selektyvūs ir labai galingi 
pagal savo dydj.

Užeikite įsitikinti ) šią modernišką 
elektronikos krautuvę, čia rasite taip 
pat: didelĮ, pasirinkimą Ir kitokių ra
dijo aparatų: vietinių ir importuotų.

Viskas garantuojama.

TCLCVISIOn
Csales- serviče;

Snv. Inž. A. SEME.\Ah 
3321 S. Halsted — OLiffside 4-5««5 

Atdara: kasdien 9-—6, pirmadieniais
ir ketvirtadienlaia 9—9

<xxxxxxxx>o-o<>o-c)-c><>o-o-o o ooooo o

ADOMAS VAITKEVIČIUS

Anglių ir Alyvos 
Pardavimas

TeleL REpublic 7-5803
Visų rūšių namų apšildymo 

sistemos įvedimas, 
perdirbimas ir pataisymas.
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas.

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So.*Paullna Street
Teief. FRospect 8-7960

B. M. rus į Rytų frontą

RUDENINIS NAŠLIŲ, NAŠLIKIŲ
. IR PAVIENIŲ PIKNIKAS

ĮVYKS SEKMADIENI RUGPJŪČIO - AUG. 25 d., 1957

Onos Druzgulienes Sode, 8274 S. Kean Avė. 
Willow Springs, Illinois

įėjimas ir automobilių pastatymas nemokamai 
nėriniai ir valgiai — pirmos rūšies, mandagūs patarnautojai 

ŠOKIAMS GROK BEN PAIVIO ORKESTRAS 
Kviečiame visus dalyvauti ir su našliukais linksmai praleisti laiką

RENGĖJA/
-/f

Didžiulis Išpardavimas!

Seigan

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

. . P^ga^.sataupyti nuo 20% IKI 33% perkant dabar,
kaip H. Seigan dėl persikėlimo į kitas patalpas nupigino kainas 
Kostiumams, švarkams, kelnėms, maršikiniams h- kitiems da
lykams vyrų apsirengimui 20%, o paltams ir žieminiams rū
bams 33%.

Pasinaudokite šia proga ir būtinai aplankykite jų krautu- 
vę. Rasite kas reikalinga jums ar jūsų jaunuoliams.
• . Jk\JUd~uUo ^pardavimo krautuvė atdara pirmad.
ir ketvirtad. iki vėlumos, kitomis dienomis iki 6 vai. vak o 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.

H. S E I « A X
RŪBAI, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS

4622 South Ashland Ąvenue Tel. YArds 7-1272 
CHICAGO 9, ILLINOIS

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

GRANE SAVINOS
2556 WEST 47tb STREET LArayette 3-1083 i

B. R. Pietk1ewici, prea; E R. Ptetktewlea, sekr Ir advokatas į
Mokame aukštus dividendus. Keičiame čekius. Parduodami* Ir perkame 

valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai nemokamai.

Pradėkite taupyti sąskaitą šiandien. Apdrausta Utį *10,000

Darbo valandos: pirmad. Ir ketvirtad- nuo 9 iki 8 vai vakaro; 
ąntr. ir penk 9 iki 5: treė. uždaryta o anži nu< » ik- vidurdienio.

puolimo, bet pakirtimas Vakarų' čiaTnlJ darbų stovyklose
npro bei pastangų gamintis vis 
tobulesnius atominius ginklus.

Sekretorius Dulles pareikala
vo Vokietiją apjungti, ir atsisa
kė leisti jai neutralizuotis. Ki
tais žodžiais tariant, jis siūlė 
Maskvai, kas jai nesvarbu, rei
kalaudamas iš jos, kas jai svar
bu. Didžiausias pavojus Mask
vos akyse yra JAV karinis pa
jėgumas atominiais ginklais, su
jungtas su Vokietijos kareivių 
skaičiais.

Aišku, jog paskutinis žodis 
dar netartas ir jis priklausys 
nuo to, kiek mes nuspręsime pa-
ąįtikėti Maskva”. V.

Ar Malenkovas 
direktoriauja?

Chruščevui “išpašalvoninius” 
Molotovą ir kitus iš Kremliaus 
kahalo buvo pranešta, jog Ma
rkovas skiriamas direktoriu- 
ntfr vienos jėgainės kažkur Ka
zachstane. Daugiau apie šio vy
ro likimą neteko girdėti. Gali-

GIMTOJI ŽEME
Chopinas trumpai įgyveno, bet 

jo vardas liko • nemirtingas. 
Mėgo vienatvę, kurioje galėjo 
visu atsidavimu pasišvęsti muzi 
kai. Net ir poilsyje apie ją sva 
jojo, dažnai iššokdavo'iš lovos 
ir bėgdavo prie piano užrašyti 
gražiausią muzikos' dalį, pagau 
ta sapne.
Apleidžiant tėvynę, draugai 

jam įteikė sidabrinę taurę su 
Lenkijos žemės žiupsneliu. Jis 
visada laikė tą žemę su savimi, 
pareikšdamas norą, kad būtų 
palaidota kartu su juomi. Taip 
karštai mylėjo savo tėvų žemę, 
gimtąjį kraštą.

Varšuvai kritus į rusų ran 
kas, parašė gražiausi savo kuri 
nį, gimusį iš skausmo, sonatą 
"Do minore”.

Prieš mirtį prašė, kad skam 
bintų jo kūrinius. Ir taip besi

JANIS KLIDZEJS

911 ėftjnoėiač Olulctij A

Vt ROMANAS

darni savo žinojimu apie Andrių. Žmonės mėgo plakti dyje pamatysit, kaip kvailos jos dar buvo buvusios...

VKRTt a. LKITISKIB

(TĘSINYS)

15.

— Pelai tam, brolyti, galvoje, ė...
— Taip, iš šio jaunojo Rugajaus nieko neišeis. 

Mokė, mokė. Kišo, kišo tėvas pinigus, bet jis liks šu
nims mušti. Kiti, kurie turi geresnes galvas, gauna 
vietas. Gyvena, kaip ponai! O šis... Turbūt menkas 
protelis... Neišlaikė... Na, gyvena namie kaip ir mes. 
Neša naščiais karvėms vandenį, kaip ir mes. Ar dėl to 
buvo verta nors dieną eiti į mokyklą? E, Arklio galva!

Taip sartiprotavo apie Andrių apylinkės žmonės.
— Ką apie jį kalbėti! Jis chuliganas, ne žmogus... 

Kaip chuliganą ir išmetė iš mpkyklos. Ten, turbūt ir 
vogė, ir mtišėsi, ir viską... Taip pasakojo...

— Ėjęs su mergom, o knygos nė pauostyti. Ar 
tokiam žmogui šaukštu įpilsi protą į galvą? Nelaimin
gas tėvas, kam tokie vaikai...

Kalbėjo vienas už kitą, tarsi kits kitą konkuruo-

C S x S ’

liežuviais, ir kieno nors nepasisekimas užliejo ant jų 
liežuvių tarsi saldumą, jį ragavo iš visų pusių, viso
kius baisius ir nebūtus dalykus išgalvodami.

Tai jie darė gardžiuodamiesi, džiaugsmingai; na, 
matai, nenubėgai niekur, čia pat knisi žemę nosimi. 
Manaisi beesąs geresnis, gudresnis, o matai, kaip!..

— Rugajus trusė, na, dabar tai tik mokins savo 
vaikus, — o jie visi jam neš medų į namus, kaip bitės 
į avilį, tada gyvens kaip dvarininkas. Na, vot! Senis 
mato tą sūnaus medų... Ha, ha!

Pasikeisdami, lūpas laižydami ir atsidėkodami, vi
si kalbėjo, ir jų liežuviai malė kaip girnos.

Iš nuobodumo jie ir neturėjo ką veikti. Laikraščių 
jie neskaitė. Taip jie sudarė savo laikraštį ir šimtais 
raudonų liežuvių spausdino jį iš trobos į trobą.

— Ha, ha, ha...
. ,— He, he, he...

— Juokai vieni...
Suprantama, apie visa tai išgirdo ir Andrius. Tai 

draskė jo sielą. Jis susitraukė savyje ir įsitraukė j sa
vo būdą, kaip musių kandžiojames jaunas ir stiprus 
šuo. Ar buvo verta, ar turėjo prasmės atsikirsti? No.

Augo pyktis, neapykanta ir kerštas. Kerštas vi
sam pasauliui ir visoms jėgoms.

Jie juk šunys, blogi šunys. 0 ne žmonės.
— Palaukit, avigalviai! Jei aš kartą sulosiu, tai 

jums plaukai nudulkės nuo galvų! Tada jūs veidro-

Iš tikrųjų, toje apylinkėje, kur Rugajus gyveno, 
buvo tamsiausieji žmonės visame valsčiuje. Net antra
me valsčiaus pakraštyje buvo kitokie žmonės.

Andriaus tėvas dažnai liūdnai sakė jam:
— Sūnau, ar tu girdi, kaip apie mus žmonės kal

ba...

— Ne apie mus, bet apie mane! Tėveli, aš paken- 
tėsiu. Tekalba, tezalatija! Bet mes šią žiemą dirbsime, 
dirbsime, kaip dar niekad nesame dirbę!

— Ką mes taip didelio galime dirbti...
— Pavasarį turime perstatyti gyvenamąjį namą, 

kad nei tu, nei mažoji Elzytė neturėtų šalti.
— Pinigai, sūnau, reikalingi. Visur pinigai ir pi

nigai... O kur jie pas mus yra?
Tėvas liūdnai purtė galvą. Po neseniai rudenį per

gyvento skausmo, jis savo mintimis buvo vienišesnis 
ir savo elgesy bejėgiškesnis.

— Bus! Uždirbsim. Pinigus turime ištraukti nors 
pačiam velniui iš dantų!

— Taigi... Jei tu žinotum ka. jei turėtum kokj pa
tarimą... Bet turėtum galvoti apie mokyklą, kad jie 
ten negalėtų zalatyti. Aš negaliu žmonėse akių pakelti..

Andrius sukando dantis, kaktoje susitraukė rauks 
lės, kaip išartos vagos. Jis žiūrėjo į didžiosios krosnies 
juodąją burną.

(Bus daugiau)
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KAI DEGA SAVIEJI NAMAI
J. KAIRYS, Vakarų Vokietija

Lietuvių tautos namai yra Lie 
tuva. Jau keliolika metų, kai jie 
yra raudonoje ir viską naikinan
čioje liepsnoje. Užgesinti šitąjį 
gaisrą tiesioginiai paliestieji yra 
bejėgiai. Talkininkų šaukė ir te

damas klausia, kas gi bus to
liau? Juk okupantas yra gau
sus, žiaurus ir klastingas. Kova 
su juo tegali būti vedama tik 
visų lietuvių bendromis ir įtemp
tomis jėgomis, rašo Lietuvių

bešaukia iš Vakarų. Bet pasta- Profesorių Draugijos Amerikoje 
rieji, liūliuojami padegėjų, vis te Valdyba savo atsišaukime į lie- 
besitiki ramaus gyvenimo su tuvių visuomenę (žiūr. š. m. ge- 
jais — koegzistencijos, arba net gūžės 29 d. “Vienybę”). Vieny- 
nesusigaudo esančioje padėtyje. bėn ji kviečia vardan kenčiančių 
Todėl sovietų jungą nešantiems brolių ir seserų Lietuvoje, Sibi- 
didžiausia viltimi telikome mes, ro taigose ir kitur. Kviečia at-
pabėgėliai. Pagal jų įsitikinmą, 
tik mes vieni suprantame jų sun 
kią dalią ir vieriingai darome vis 
ką, kad išlaisvintume juos iš dvi 
dešimtojo amžiaus vergijos. Ar 
jų viltys pasitvirtina ? Ne. Kad 
daugelis laisvėje atsidūrusių mū 
sų tautiečių nusisuko nuo savo 
degančių namų, patvirtina ir 
rinkliavos laisvinimo reikalams, 
išstojimai iš Vliko, derybos dėl 
pastarųjų grįžimo ir naujų įsto
jimo, visam tam statomos sąly
gos ir pan.... Padykome. Pa
prastai, namams degant, nebūna 
laiko kelti kokius nors nesusi
pratimus, ginčus ir vaidus. To
kiu metu nebūna vietos asmeni
nių didybių manijoms, ambici
joms ir panašiems dalykams.

Mūsų tėvynė liepsnose. Sovie
tiškos machinacijos tarpvalsty- 
bio gyvenimo bare vis plečiasi 
Darbo daugybė. Bet kiek gi dar 
bininkų ? Susilaukėme tamsiau
sio meto laisvinimo darbe. Ne 
be pagrindo daug kas būgštau

sisakyti ambicijų, nelaikyti sa
vo įstikinimų absoliučia tiesa, nė 
silpninti savo jėgų ir vienytis.

Džiugu, kad ir mūsų intelek
tualai atkreipė mūsų visuome
nės dėmesį apie vienybės reika
lingumą Lietuvos laisvinimo dar 
be ir kad šis reikalas šiuo poetu 
mums yra pats svarbiausias. 
Tai didelis šviesos spindulėlis a- 
noje tamsoje, kurią sudarė blo
gos valios ir padėties rimtumo 
nepaisantieji tautiečiai.

Linkėtina, kad minėto atsišau
kimo balsas pasiektų kiekvieno 
lietuvio patrioto ausis ir taptų 
realybe. Gi pačiai draugijai lin
kėtina, kad ji neliktų vien šauk
liu mūsų visuomenėje, bet tap
tų jai pavyzdžiu. Kiek yra žino
ma, ir šitoje draugijoje turėtų 
būti narių, kurie vienijimuisi ga
lėtų net ir labai daug nutemti.

Taigi, kai dega savieji namai, 
gesinkime juos bendrai, kas ir 
yra dabar svarbiausia.

PAGELBSTI ŠNIPUI

Sovietų šnipui Abeliui pagelbatima išlipti iš kalėjimo 
mašinos; jis buvo atvežtas į federalinį teismą Brook- 
lyne, N. Y. (INS)

—
įėjimo protestuojančius šaudy- mus suprasdavo jau ispaniškai
ti. Tai atsitiko Vorkutoje 1951 
m., kur vienu kartu likvidavo 
apie 300 kalinių.

— Ar teko jumas matyti lie
tuvių Sovietų Sąjungoje?

— Su lietuviais man ir kitiems 
ispanams teko užmegzti pirmuo-

Iš to mes darydavome išvadą, 
jog lietuviai yra nepaprastai ga
būs svetimoms kalboms. Vėliau 
turėjome progą patirti, kad žiau
ri okupanto bolševiko ranka iš
barstė lietuvius toli nuo jų ma
žos tėvynės po plačią susovietin 
tos Rusijos imperiją, nes jų ras- 

sius glaudesnius santykius Vii- Į davome visur: prie Baltosios jū- 
niuje ir Rygoje, kur lietuviai gy- į ros ir Kryme, prie Smolensko ir 
dytojai ir gailestingosios seselės

Apie sovietu Žiaurumus davo darbams suvaryta dides
nės belaisvių ir vergų grupės. 
Žinia žaibo greitumu aplėkdavo 
pusę Sibiro, ypač kai sukilėliai 
neturėdavo didesnių nuostolių 
Priskaitoma maždaug apie 30 
tokių pasipriešinimų, kuriuose 
kartais bolševikai irgi savo kailį 
padžiaudavo.

(Atkelta iš 3 psl.)
— Kiek jums primokėdavo 

kolchozuose už darbą?

— Pirmuosius aštuonerius me 
tus ne tik nieko neduodavo, bet 
net neteko nė sovietinių pinigų 
pamatyti, todėl bolševikams bū
tų buvę lengva mus apgauti su 
pinigais, nes jų nepažinojome. 
Tiesa, vietos kolchozo krautu-

prižiūrėdavo mūsų sužeistuo- 
įsius. Turiu pastebėti, kad ispa
nai norėdavome, kad mus gy
dytų lietuviai ar latviai gydyto
jai, nes jie buvo daug sąžinin
gesni ir geriau mus atjautė ne
gu vokiečiai. Su lietuviais nebu
vo mums didelių sunkumų nei 
su kalba, — tęsė Sr. Acevedo, — 
nes per mėnesį ar du lietuviai

— Ar bausdavo sovietai to
kius sukilėlius?

— Ir dar kaip! Iš karto jie
vėlėje buvo galima šio to nusi- j bausdavo, neduodami pvz. 7 ar 
pirkti, bet tai buvo leidžiama tik g dienas valgyti, o, jeigu kuris 

nusilpęs negalėdavo kulnų pa
vilkti ir atlikti reikalingą darbo 
normą, tą išvesdavo iš stovyklos

laisviemg rusams ir vergų pri
žiūrėtojams. Kolchozuose žmo
nės gyvena baisia iskurdžiai, y- 
patingai dėl to, kad jiems už į ar kolūkio, nušaudavo — ir baig 
darbadienius beveik nieko ne-į ta. Pvz. Borovič vietovėje, Uk- 
mokama. Todėl niekas iš kol- rainoje išlaikė nevalgius net 9 
chozininkų nevilkėjo naujų dra- dienas! Paskiau bolševikai, ma- 
bužių nei neąvėjo naujų batų.
Moterys didesnę metų dalį vaikš 
čiodavo basos. Vienas geresnių 
apsiavimų — vyžos. Kai kas iš 
nelaimingųjų mirdavo, sargai 
tuojau stengdavosi tarp savęs 
pasidalinti tuos kelis mirusiojo 
skarmalus. Kartais už tuos “tur 
tus” žaiuriai išsikeikdavo ir su
simušdavo. Kas gerai vilkėda
vo ir žmoniškai valgydavo — tai 
tik mūsų prižiūrėtojai ir propa
gandininkai. Man dirbant kol
chozuose Užuralėje taip vieną 
kartą atsiliko: Vienas aršus pro 
pagandininkas varė net pusant
ros valandos apie “gerą gyveni
mą ir laimę” Sovietų Sąjungo- 
Neiškentęs vienas jaunas ispa
nas pro dantis iškošė: "Kad 
bent sušalusių bulvių mums pa
kankamai duotų” ... Agitato
rius bijojo sukiršinti 700 paskai- 
ton suvarytų vergų, todėl nieko 
neatsakė, bet rytojaus dieną mū 
sų draugas ispanas specialaus 
teismo buvo nubaustas 2 me
tams sunkiųjų darbų kalėjimo, 
ir jo daugiau nebematėme ...

— Kaip jums atrodė Rusijos 
žmonės?

tydami, kad pasipriešinimai daž
nėja, pradėjo be jokio pasigai-

Jei tenka kentėti nuo užkietėjusių

KORNŲ (nuospaudų)
ir nuotrynų, tai vartokite naujų 
ir skubų .skausmų naikintoją 
X - IT. Bonkutė kainuoja tik 
$1.00 jūsų ap j linkės drugštoryje.

Galima gauti šiose, vaistinėse: 
Union Drugs. 3459 S. Halsted 
Prėskus, 11012 S. Michigan 
43rd St. Store, 2735 W. 43rd 
J & J, 2557 W. 09th , ' 
Charles. 5460 S. Kedzie 
Nieks, 6558 S. Kedzie 

Archer Big Store, 4193 S. Arčiu r 
Cragin, 6100 Grand Avė. 
Roman’s, 3000 W. 59th 
Maranda's, 2659 W. 63rd 

Vanek, 6010 W. 26th St., Cicero 
Dargis, 2425 W. Marąuette Rd. 
Chochola, 3758 W. 26th St.

Greitas palengvinimas nuo

ASTMOS
NEMALONUMU IR NUO BRONCHU

ŠIENLIGĖS

ALLDRUG STORES
Ssnd 25d in Stamps or 37
for T.IAL SIZE IOH.fi.

HAYSMi CD.
113 N. Michigan *»., Chicago I Illinois

Šiaurės bei Rytų Azijos pakraš
čiuose. Norilske ir Karagando
je jie gyvendavo laisviau už 
mus, nes bolševikai mus laikė 
karo belaisviais, o lietuviai ir ki
ti pabaltiečiai gyvendavo kaip ei I vedo. 
viliai, tik jų gyvenimas buvo ne
paprastai skurdus, nes turėjo gy 
venti neapšildytuose barakuose, 
nudriskę ir alkani turėdavo kas-1 
dien toli vaikščioti į darbą. Ypa 
tingai tai buvo nepaprastai sun
ku moterims.

— Ar negalėtumėte man pa
sakyti vienos kitos lietuvių pa
vardės?

— Beveik neatsimenu, nes jas 
užsirašinėti buvo draudžiama, o 
mintinai ispanams yra sunku at
siminti lietuviškas pavardes ir 
vardus. Užuralęje prie miško 
darbų dirbau su tūlu Jankausku 
is Kauno, o Karagandoje ketu
ri lietuviai buvo sušaudyti su 
kitais nepaklusniais prispaudė
jais. Tiesos dėlei turiu pastebė
ti, jog lietuviai į bolševikus žiū
rėdavo su didele panieka, nes
jautėsi dvasiniai ir moraliniai 1* 
daug augščiau. Be to darbe bu- $

vo pakantrūs ir dirbo su vilti
mi, kad bolševizmas nėra amži
nas, todėl Lietuva bus iš jo vel
niškų nasrų išvaduota, o gal ir 
visai netrukus, — baigė Sr. Ace-

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR
LUMBER CO

DAŽYMAS 
DEKORĄ VIM AS

VL. VAITEKŪNAS
Dažome ir dekoruojame 

Įvairiomis daiymo-dekoravi- į 
mo technikomis bei paveiks- Į 
lais — BAŽNYČIAS, SALES. I 
GYVENAMUOSIUS NAMUS | 
iš vidaus ir iš oro.

Ekspertas vidaus dekorą- ' 
tyviam Įrengimui — intertor 
decorator. — Spalvų parin
kimas ir pritaikymas prie 
kilimų, baldų, užuolaidų ir 
kt. Turime visus draudimus.•
7144 S. SACRAMENTO AV. 

Tel. PRospect 8-2215

ar-a? wu?«a?-A.-sa?sat-A'-a- a' .JR ,▼
S 0 P H I E BARČUS

RADIO PROGRAMA
18 WGEP stoties — Banga 189c 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTaD.

8:46 iki 9:80 vai. ryte 
SESTA D. 8:80 iki 9:80 ryte 

8EKMAD. 8:SO—0:30 v. r. iš stoties 
WOPA — 1400 kll.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
Chicago 29. IU. HEmlock 4-2418

NUO UŽSISENE JUSIU
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kėnCla nuo SENŲ, 

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
naga.lt ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti nes Jų užalsenėjuslos žatždoa 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi 
ru ir skaudžių žalždų uždėkite 
LEOULO Olntment Jos gydymo 
rpatbyes palengvins Jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Ją tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
818. Taipgi pašalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarpptršfiiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstanėios suskllsios odos dedlr 
vinių, odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy 
styklų JI yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų Le
gulo Olntment yra 
parduodama po 76 
et., $1.25, ir $3.60.
Pirkite vaistinėseChl- 
cagoj Ir apylinkėse—
Milwaukee. Wlsc., Ga- 
ry, Ind. ir Detroit, Mi
chigan arba rašyki- 
»e 1 r atsiųskite Mo- 
oey order J

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy SU CMcago 84, III,

Jau laikas užeiti į...
MUTUAL

FEDERAL SAVINGS
• ir pradėti planingai ir reguliariai taupyti!

STASYS LITWINAS. Prea.
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai. 

Raštinė atidara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 
šeštadienais iki 3 vai. vakaro

tKAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ii 
Orbson 8-4938

• Generalls kontraktorius nau
jų namų statybai, Įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime didelj patyri
mą namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavlmal nemo
kamai.

IŠ ARTI IR TOLI BAlDŲ
perkraustymas
Naujas specialus didelis 

sunkvežimis bu pilna ap- 
drauda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS
2047 W. «7th PI., Chicago,

UI. VVAlbrook 5-8063

Remkite dien. Draugą!

JONAS GRADINSKAS
J. O. TELEVISION CO. PARDAVIMAS IR TAISYMAS

ŠIENLIGĖ PUOLA!
Vėsintuvas su geru filtru — išganymas

NUOLAIDA LIG 1/3
2512 W. 47th St. TeL FRontier 6-1998

Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. Ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 
SAUGIAI PERKRAUSTYS 

JŪSŲ BALDUS!

STASYS FABI JONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7097

Tūkstančiai vartotojų įsitikino, kad dažus, vidaus ir iš oro dažy
mui, taip pat sienoms klijuoti popierius geriausia pirkti

D. JURJONO BENDROVĖJE
3251 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Tel. CAluanet 5-1064

SKIP’SlEELRFvlcE
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
411 PHONES _ WALBROOK 5-8202

AUOUST-BUGP. 22, 23, 24 d. d.

DIDELIUS NUOŠIMČIUS 
MOKAME NUO 1905 M.

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI 
$10,060.00 JAU NUO 1935 M.

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti Šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4B71 Archer Avė., į vakarus nuo Caliiomia Avė.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:

— Kurie partijai savo noru 
nepriklauso, tie žmonės, kaip ir 
visur. Ypač komunistų neken
čia. Pastebėjome, kad jų bai
siai nekenčia autonomiškai nusi
teikę Sibiro gyventojai ir labiau
siai ukrainiečiai.

— Ar tiesa, kad sovietų kon
centracijos stovyklose būdavo 
rimtesnių pasipriešinimų ir net 
sukilimų? .

— Iki 1948 metų jų kaip ne
būta, bet vėliau — dažnai. Aš 
dalyvavau net aštuoniuose, — 
pasididžiavo mano simpatingas 
ispanas. — Apie tokius sukili
mus bei pasipriešinimus per kel 
lias dienas sužinodavo visos ap
linkinės koncentracijos stovyk
los ir kolūkiuose, kuriuose bū-

MARTELL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98
BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4.69

IMPORTED FRENCH NAPOLEON
BRANDY Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 PBOOF U.8.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH 
Dry or Sweet

KIJAFA VVINE

A.

Mes visados esame pasiruošę Jums patarnauti.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Chartered and Supervised by the United States Government 
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

2202 WEST CERMAK ROAD Vlrginia 7-7747
CHICAGO 8, ILLINOIS

PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų 

ir tolimų distancijų, šaukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL 

Telefonas — FRontier 6.1882

Pirmad., antrad., penktad. ir 
šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

r*r IŠ TOLI IR ARTI
NAUJI OlbCll TPOKAI-NAUJAUSI KPAUSTTKIO tOANK/AJ 

NAU Atertf PATTPINIAS-PISUS IPSĄ±ININ6AS PATAPNAUNAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIU>«lc 3-9309

•»v
Fifth $-139

Fifth $|-69

SCHENLEY GIN, FULL QUART
90 Proof Quart $3.33

ASSORTED GERMAN WINES Fifth $1.39

KRON-BRANNVIN OR ANDEKSON,
IMPORTED AQUAVIT Fifth $3.68

HEINEKENS IMPORTED BEER. Case 
of 24 botties $725

^Aes 40 MfTU 
VISU LIEKJVlSKU 

K<
SAUGI 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

MNMOVt

403$ Araker Avmm t.i. uu-4n» 
auoust saloukas «!«•<*-

atliekame dideliu, 'r ir .žus automobilių remontus. Lyginimas, da- | 
žymas. Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalia !

Stnclalr gazolino stotis "PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Ntaneviėins, 8av.

2641 West Tlst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. WAJbrook 5-5934!

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
G245 S. Westem Avė., Chicago 3G, III

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN. .
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

GRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W 47th St.,. Chicago 32, III.

OISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicaqo 8. III

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50, m., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS

1800 S. Halsted St.,
A LOAN ASSN.

Chicago 8, III.

naga.lt


v
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Kain glaustytis po svetimas pastoges, jei galime patys 
pasistatyti savo lietuviškus namus! e

Pilkasis Detroitas
Kai palieti kurią nors visuo

meninio gyvenimo negerovę, vi
suomet atsiranda nepatenkintų. 
Argi net į pūliuojančias žaizdas 
reikia žiūrėti per šviesius aki
nius ? Suprantama, kad būtų ma 
loniau matyti šviesųjį, o ne pil
kąjį Detroito lietuviškosios ko
lonijos gyvenimą...

Gera būti turtingu ....
J. E. vysk. V. Brizgys viena 

proga pasakė, kad gera būti tur 
tingu, tik su sąlyga, jog reikia 
turėti gerą širdį. Džiaugiamės 
mūsų tautiečių turtėjimu, tik 
kartais pasigendame geros šir
dies. Kiek daug žmonių yra rei- j 
kalingi mūsų pagalbos. Netru- [ 
kus — š. m. rugsėjo 28 d. — De 1 
troite įvyks Balfo rinkliava. Pa
rodykime, kad, ir nebūdami tur
tingi, turime gerą širdį.

Į lietuvišką mokyklą
Artėja mokslo metų pradžia. 

Mūsų kolonija yra laiminga, tu
rėdama parapinę, šeštadieninę 
ir augštesnę lietuanistines mo
kyklas. Užpildykime ir šiais me 
tais tų mokyklų suolus savais 
vaikais.

Vajus
LRKSA naujų narių prirašy

mo vajus eina pilnu tempu. Kai 
jis bus baigtas, paskelbsime jo 
rezultatus. Atrodo, jog LRKSA 
Centro Valdybos nustatyta kvo
ta bus išpildyta be -sunkumų. Ma 
tas Šimonis prirašė keletą na
rių, kiti organizatoriai taip pat 
stengiasi neatsilikti. Šio vajaus

metu prisirašiusiems nariams 
yra numatyta dovana.

Gandrai.
Paskutiniu laiku mūsų koloni

joje atsilankė gandrai. Onos ir 
Povilo Savickų šeimoje paliko 
du puikius dvynukus — Antaną 
'Laimutį ir Praną Kęstutį, o Da
nutės (Racevičiūtės) ir Euge
nijaus Jankų šeimoje paliko gra 
žią dukrelę. Savickai jau augi
na sūnų Ramūną.

Jubiliatai
Kun. Br. Dagilis, daug širdies 

ir energijos įdėjęs į katalikiško
sios akcijos darbą, šiais metais 
švenčia 25 metų kunigystės su
kaktį.

Kun. Kluonius, gerai pažįsta
mas detroitiečiams, dabar gyve
nąs Bay City, Mich., taip «pat 
švenčia 10 metų kunigystės su
kaktį. Praėjusį savaitgalį kun. 
Kluonius lankėsi Detroite ir jam 
jo bičiuliai šios sukakties proga 
suruošė pagerbimo vaišes.

Svečiai iš Toronto
Alfonsas Augutis ir Alfonsas 

Mackevičius praėjusią savaitę 
buvo atvykę iš Toronto ir ap
lankė čia gyvenančius savo bi
čiulius Juozą Krasauską, Matą 
Šimonį ir kitus.

Pavyzdinga lietuvaitė
Neseniai Detroite lankėsi at

vykusi iš Bay City lietuvaitė Ste 
fa Krawczyk su savo vyru, ku
ris, būdamas lenkas, jos pastan
gų dėka išmoko puikiai lietuviš
kai kalbėti. Nežiūrint, kad jie

Lakūnui
fl. t A.

ANTANUI MIKLINEVIČIUI
tragiškai mirus lėktuvo nelaimėje, reiškiu nuošir
džiausią užuojautą jo žmonai Stepanijai, dukrelei 
Zuzanai, uošvei p. Totoraitienei, tėveliams ir visiems 
giminėms.

Br. Baleniūnas

gyvena tarp amerikiečių ir su 
lietuviais retai tesusitinka, sa
vo šeimoje kalba lietuviškai.

lepūnėliai
Teatleidžia skaitytojas, kad ir 

šį kartą neiškenčiu neiškėlęs vie 
nos negerovės — vaikų lepini
mo ir jiems pataikavimo. Daž
nai motina sako: “Vaikas per- 
mažas, nieko nesupranta, kaip 
tu čia jį sudrausi”. Pasitaiko, 
kad toks vaikas su savo motina, 
užsukęs pas pažįstamus, prida
ro visą eilę išdaigų: viską ima, 
plėšo, daužo, sau lygiems ar ma
žesniems vaikams plėšia plau
kus ar drasko akis, o motina 
šypsosi ir nieko nedaro; šeimi
ninkė iš mandagumo irgi tyli ar
ba prašo mažąjį svečią, kad jis 
liautųsi, susiprastų .,.

Kartą suaugusi mergina, pa
togiai įsitaisiusi prie televizijos 
aparato, apibarė tik ką grįžusią 
iš darbo motiną, kad ji neparne
šė maisto iš krautuvės. Senutė 
dar aiškinosi esanti pavargusi ir ■ 
prašė ją pačią parsinešti maisto ! 
ir padėti pietus paruošti, bet i 
dukrelė atšovė, kad ji mokyklo-! 
je dar daugiau pavargo ... ži
noma, motinėlė paliko ramybėje 
dukrelę, kuri vėliau papietavu
si dingo iš namų ... pas drau
ges pamokų ruošti...

St. G-kas

PIRMASIS KONCERTAS
Studentai ateitininkai jau ke

linti metai vasaros stovyklos me 
tu surengia koncertus — meno 
vakarus artimiausioje lietuviu 
kolonijoje. Tie vakarai būna 
charakteringi savo jaunatvišku
mu ir visuomenės supažindini
mu su naujaisiais talentais.

Šiemet studentai at-kai va
saros nuo rugpjūčio 28 iki rug
sėjo 8 d. ALRKF sodyboje prie 
Manchester, Mich., ir rugsėjo 
1 d. (šeštadienį) rengia koncer
tą Detroite ispanų salėje (25 ir 
Vemor Hwy. gatvių kampas).

Programoje dalyvaus daininin 
kai Audronė Gaigalaitė iš Phi- 
delphijos, Nijolė Ambrazaitė iš 
Clevelando ir Pr. Zaranka iš 
Detroito. Be to programoje da-'

lyvaus dramos studentai Irena chiganą, lankosi istorinėje Mac- 
Nikolskyt’ė ir Algis Žemaitaitis, kinac Island vasarvietėje.
Akompanuos Manigirdas Mote- 
kaitis.

Po koncerto bus šokiai, veiks 
bufetai.

Visi maloniai kviečiami kon
certe dalyvauti ir pabūti drauge 
su mūsų studijuojančiu jauni
mu, kurio bus iki 100.

Iki pasimatymo! Rengėjai

STUDENTŲ IŠVYKA

— MIKSA 171 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį sek
madienį tuojau po 8:30-vai. šv. 
mišių Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. Visi nariai prašomi daly
vauti. Bus kalbama apie didžiu
lį LRKSA “Dedikacijos vajų” 
ir kitus svarbius organizacijos 
reikalus. Tenka paminėti, kad 
vajaus proga jau įsirašė kelio
lika naujų narių; jų pavardės 

Š. m. rugpjūčio 17 ir 18 die- bus praneštos vajaus pabaigos
nomis East Harbor, Ohio, įvy 
ko Detroito ir Clevelando stu
dentų skyrių išvyka. Būrelis 
Clevelando ir Detroito studentų 
maloniai praleio laiką tarp Erie 
ežero bangų, prie mažo, bet jau
kaus lauželio ir “impromptu” su 
rengtuose šokiuose.

Tačiau tenka apgailestauti, 
kad į minėtą iškylą teatvyko 
labai ribotas studentų skaičius 
tiek iš Detroito, tiek iš Cleve
lando. Tai atskleidžia dalinį

parengime, kuris įvyks rugsėjo 
7 d., šeštadienį, Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje.

— Detroite turime tik vieną 
alaus išdalinto ją (Drewry’s) 
Kastantą “Gus” Yasbutis, ku
ris remia visus lietuviškus rei
kalus.

— Detroito Ratai. Veteranų 
“softball” komanda baigė sezo
ną, laimėdama antrą vietą Ca- 
tholic War Veteraną lygoje. Čem 
pionato žaidimuose jiems nepa-

studentų nesidomėjimą ar gal. sisekė; jie buvo nugalėti Holy
neatsakingumą Lietuvių Studen 
tų S-gos ruošiamimes projek
tams.

Telieka tik tikėtis gausesnio 
pritarimo ateities planams.

Dalyvis
TRUMPAI

— Juiljai Juškevičienei jos 
gimtadienio proga Veronikos 
Kybartienės namuose buvo su
ruošta staigmena, kurion atsi
lankė būrys artimųjų, kurie įtei
kė Julijai dovanų ir maloniai pra 
leido vakarą.

— Gimtadienius mini detroi- 
tiškiai Augustas Bernauskas, 
Chamberlain kepyklos sav. Apo
lonija Vasiliauskienė, Julius Gri 
galiauskas ir Vincas Venslovas. 
Gimtadienį taip pat mini Amelia 
Savickienė, gyv. Utica, Mich.

— Ant. ir EL Mikelionai iš
vyko atostogų į Dūbois, Pa., kur 
aplankys Antano brolį, o iš ten 
vyks į Hastings, Pa., kur jie ap 
sived'ė, aplankyti savo artimuo
sius. Mikelioniai neseniai grįžo 
iš trumpų atostogų Chicagoje.

— Juozas ir Julija Mediniai,

Redeemer ir Lutomski postų ko
mandų.

— Adv. Charles Peters (Pet
rauskas) ir Edvvard Keblaitis 
išvyko į Milwaukee, Wis., da
lyvauti Katalikų Veteranų na
cionaliniame seime.

— o —
Detrotieti, ištiesk savo paramos 

ranką — uždek lietuviškų 
namų aukurą!

Cleveland, Ohio

Karnavalas naujoje parapijoje
Šią savaitę, pradedant ket

virtadieniu (rugpjūčio 22 d.), 
naujos parapijos aikštėje, prie 
Neff Rd. ir Marcelis Avė., vyks
ta keturių dienų karnavalas. Šis 
karnavalas turtingumu ir puoš
numu pralenks praeityje įvyku
sius. Čia galima išmėginti lai
mę, pavalgyti ir atsigerti, o 
jaunimui bus puiki proga pasi
važinėti. Pelnas bus skiriamas 
parapijos mokyklos, salės, kle
bonijos ir vienuolyno statybai, 
kurią numatoma pradėti jau šį 
rudenį. Visi lietuviai kviečiami

išvykę atostogų į šiaurinį Mi- į karnavalą. Jūsų atsilankymas

S' DETROITO BIZNIERIAI 
IR PROFESIJONAVAI

DANTŲ GYDYTOJA '
* BRONE GRUZDIENE, D.D.S.
£ 5837 W. Vemor Hwy,

Detroit 9, Mich.
(l|į bl. i vak. nuo Holy Redeempr) 
Priėmimo vai.: Kasdien 10-1 Ir 4-8 
vai. vak. SeStad. 10-2 p. p. Trečlad. 
uždaryta.

Tei kabiu. : Vlneuood 2-6229 
namu: LUzom 4-8961

Jeigu norite pirkti arba parduoti 
namus, sklypus. Biergardenua — 
alines, ūkius ar vasarvietes, kreip
kite* »

ELSEA REALTY AND 
INVESTMENT CO.
6217 W. Fort St.

atstovą
VLADĄ BARAUSKĄ

TcMdui: Įstaigos VI
Residencijos — TA 6-4366

Si imonė yra pati stambiausia Mi- 
chigano valstijoje. Detroite turi 4 
skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
nauia savo klijentams.__________

M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

X-RA1
393 W«t Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16. Michigao 
Namą telef. VIJ-7970 

i Pirm. ant r. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Treč. ir Mt 12-3 vai.

Telef TA 6-0686

Perkant ar parduodant namus 
ir apdraudžiant turtą

Jums patarnaus
VLADAS N. S ELE MIS

narys United Northwestern 
Realty Association 
šaukite telefonais

ofiso: WE 3-7000; res.: WE 4-6621 
arba atsilankykite į 

GUSTAFSON REALTY CO. 
13000 Schoolcraft kamp. Sorrento

NERIBOTAS PASIRINKIMAS 
NAMŲ

Įvairiose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Geriausi rezultatai parduo
dant jūsų namą ir perkant kitą 
per U.N.R.A. narį,
ALGIRDĄ NAKĄ
J. L. Sullivan Realty atstovą 

12817 Grand River, Tovver kino pat 
TEL: Įstaigos TE 4-7550 

namų — WE 3-3192

oooooooooooooooooooooooooo*
ROSE PHARMACY

RECEPTŲ SPECIALISTAS ' 
5705 W. Vernor Hwy., Detroit t,

Mich. Tel. Vlnevvood 1-27SR 
Mes vartojame tik tokius vaistus,

kurių gamintojai pasižymi gera re
putacija ir kurie medicinos profesio
nalams žinomi kaip tiksliausiai nau
dotini jūsų receptams. Specialios nuo
laidos slunčiantiems Į užjflrĮ vaistus. 
Vaistinė veikia virft 50 metų. 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOd

'05

Audronė Gaigalaitė, gražiai be
sireiškianti jauna solistė, dalyvaus 
Stud. At-kų sąjungos metiniame 
koncerte, kuris įvyks rugsėjo 7 d. 
Detroite, Ispanų salėje.

tikrai padės stiprėti ir augti lie
tuviškumui šiame gražiame Cle
velando pakraštyje.

• Kviečia klebonas kun. J. An
gelaitis, kun. K. Širvaitis ir kar
navalo vadovybė.

Aukos Balfui
Balfo^ centre gautos aukos ir ki

ti įmokejimai 1957 m. liepos mėn.
California — $37.00; Connecti- 

cut — $20.00; Illinois $3,335.34; 
' Indiana $98.30; Massachusetts — 
$21.00; New York — $98.95; Ohio 
— $589.00; Pennsylvania — $20.; 
Kanada — $48.00; narių mokes
čiai — $63.00; Pabėgėlių jūrų 
transportacija — $308.00. Viso: au 
kų, narių mokesčių ir transporta
cija — $4,638.59.

Balfo vadovybė už visas aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

SKOLINK IR TAUPYK

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

(RENGTI NAUJĄ 

R H E E M

LOWBOYI
ŽIEMINĮ

AIR-COND1TIONEB

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, III.

T0wnhall 3-6670 
Blshop 2-3429

ANTANAS LIGUTIS, sav.

UŽ GERESNĮ PASAULĮ
Knyga įdomi, kaip jaunimui, taip ir suaugusiems. 
136 pusi.

Paruošė KUN. PRANAS DAUKNYS, M.l C.
Atspausdinta Londone 1957 met. ir dabar jau gau
nama “Drauge’ 4545 West 63rd Str., Chicago 29 III. 

i Kaina $1.50
--------------------------------------- p

-------------- -

VINCAS KIRŠINĄS
11420 Steel Avenue

Detroit 27, Michigan 
Tel. WE. 4-6165

GENERAL OONTKACTOB * 
i Atlieka įvairina statybos, patais} 
tio Ir pertaisymo darbus — stalinio 
kystSs cemento, mūrijimo, elektros 
pluiiihtngo. dažymo Ir dekoravimo 
Atskirų kambarių bei butų (rengimą, 
pastogėse ir skiepuose.

* OTONAS VAITAS, M.D.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
5605 Michigan Avė. 
(kampas Junction)

jĮal.: Pirm., treč. ii penkt. 10—12, 
»—5. 6—8. Antradien. 10—12, 2—5. 
Aefttad. 1—6.

Tel. TA 6-2936, Namų tel. VI 3-0375

SIUNTIMUI Į IJETUVA
100% vilnonės ir gabardino me

džiagos kostiumams, suknelėms, pal
tams bei Įvairios kitos medžiagos. 
Didžiausias pasirinkimas — Pigiau
siomis urmo kainomis. Kreipkitės J 
MIDDLE EA8T TRADING CO.

810 Michigan Avė. & Srd St 
Detroit 26, Michigan 

Tel. WO 1-2356

Klausykite 
LITHUANIAN MELODIES

Vnn Arbor - WPAG — 1050 KIh 
cyciea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 
Vedėjas - RALPH VALATKA 
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Standard Federal Savings
— pačioj saugiausioj ir stipriausioj Amerikos įstaigoj.

Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų- ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių
Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 

ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY 
THE UNITED STATES GOVERNMENT

JUSTIN MACKIEWICH, President 
JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

/•
DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto Iki 4 vai. po 

pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vaJ. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

ORO VĖSINTUVAI
— AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 1958 modeliai

NUOLAIDOS IKI 50% i
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV 8C RADIO, INC.
3240 South Halsied Street TeL CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

ATNAUJINAME NAMĄ! 
DIDELIS PAVYZDŽIŲ PREKIŲ

IŠPARDAVIMAS
d

40% NUOLAIDA
LOVOMS, STALAMS, LEMPOMS, PARLOR SETAMS 

IR ŠIMTAM KITŲ PREKIŲ.
Taip pat didelis pasirinkimas naujausių ir moderniškiausių 

rakandų, TV, vėsintuvų, šaldytuvų, pečių, veidrodžių ir kt.
F. A- RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE Co.
2310 W. Roosevelt Road Telef. SEeley 3-4711

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30.

4—

Standard Federal Savings
iiiilllLriilllli

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32
(Archer A ve. a t Soc ramento )

PHONt: Vlrginia 7-1141

M

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu Ir pelninga.

Unlversal Savings and loan Association užtikrina saugumą 
Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Snvienytų Valstybių valdžios agentūra Iki 
$10.000.00 Idekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, n pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei
tas Ir draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois



PENKTOJI KANADOS LIET DIENA
Didžioji Kanados lietuvių šven 

tė Niagaroje jau tik už keleto 
dienų, todėl V Kanados Lietu
vių Dienos Rengimo Komitetas 
geresniam visuomenės orienta
vimui duoda dar šį papildomą 
informacinį pranešimą.

Penktosios Kanados Lietuvių 
dienos proga gautas sveikinimas 
iš Jo Ekscelencijos Kanados mi- 
nisterio pirmininko J. Diefenba- 
ker, asmeniškai atvyksta iš Ot- 
tavos Kanados Federalinės vy
riausybės atstovas Jo Eksceln- 
cija teisingumo ministeris E. D. 
Fulton, šventės garbės svečiais 
sutiko būti Niagara Falls me
ras M r. E. M. Hawkins, parla
mento atstovas St. Catherines 
apylinkėje ir St. Catherines me
ras Mr. J. Smith, parlamento at
stovas Wellando apylinkės MPP 
Mr. E. Morningstar ir Wellando 
meras Mr. Armour McCrae. Iš 
lietuvių pusės sutiko garbės 
svečiais dalyvauti garbės kon
sulas Kanadoje ministeris Vy
tautas Gylys, Vliko pirmininkas 
dr. A. Trimakas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės CV pirm. Stasys 

• Barzdukas, KLB Krašto Valdy
bos pirm. Vytautas Meilus, “Tė
viškės Žiburių” redaktorius dr. 
A. Šapoka ir “Nepriklausomos 
Lietuvos” redaktorius J. Karde
lis. Tikimės, kad vėliau gausi
me ir iš kitų pakviestųjų suti
kimą, ir garbės svečių skaičius 
dar padidės. Taip pat pakviesti 
iškilmėse dalyvauti vietinės ang
lų ir lietuvių spaudos atstovai.

/
Visi Lietuvių dienos organiza

ciniai bei paruošiamieji darbai 
artėja į pabaigą. Šventė bus 
pradėta rugpjūčio 31 d., šešta
dienį, lietuvių dailės parodos a- 
tidarymu Collegiate patalopse. 
Ją organizuoja Lietuvių Dailės 
Institutas, vadovaujant dail. Te 
lesforui Valiui. Parodos jury ko 
misiją sudaro dailininkai P. Au
gius, A. Valeška, J. Račkus, E. 
Docienė ir T. Valius. Joje bus 
išstatyta visa eilė Kanados ir 
JAV lietuvių dailininkų kūrinių 
ir paroda truks dvi dienas. Anks

Sekmadienį, rugsėjo 1 d.
12 vai. — pamaldos katali

kams St. Anthony’s Church, 
570 Portage Rd., Niagara Falls.

12:30 vai. — pamaldos evan
gelikams St. Paul’s Evangelical 
Lutheran Church, Victoria & 
Kichener Str., Niagara Falls.

1:30 vai. p. p. — vainiko už
dėjimas prie Nežin. Kareivio pa
minklo Vicjtoria Park (prie pat 
Niagaros krioklio).

6 vai. vak. — iškilmingas ak
tas, rezoliucijos ir koncertas Col 
legiate - Vocational Institute, 
Epworth Circle (ten pat bus 
sportas ir paroda).

Pirmadienį rugsėjo 2 d., — 
žymiųjų Niagaros apylinkių lan 
kymas.

Šventės rengimo komitetas ge 
resnei informacijai yra išleidęs 
informacinį leidinėlį, kuriame iš
spausdintas provizorinės progra 
mo planas. Komitetas prašo or
ganizacijas, klubus ir kitus, ga
vusius šį leidinėlį, kaip galima 
plačiau jį išplatinti savo apylin
kės lietuvių tarpe.

Smulki programa ir informa
cija šventės metu šeštadienį bus 
gaunama nuo 10 vai. ryte Memo 
rial Arena, 1145 Centre Str., te- 
lef. Elgn 8-3322, o sekmadienį — 
nuo 10 vai. ryto — Collegiate - 
Vocational Institute, Epworth 
Circle, telef. Elgn 4-5637. Ten 
pat bus galima įsigyti V Kana
dos Lietuvių dienos metraštį.

Iš anksto visais informacijos 
reikalais kreiptis į valdybos narį 
Juozą Navasaitį, 61 Rykert Av., 
St. Catherines, Ont., telef. MU- 
5-7281.

DIENRASTTS DRAUGAS. CHICAOO. ILLINOIS 1 Ketvirtadien., 1957 rugpjūčio 22

PAJIESKOJIMAI
J ieškomi EDMUNDAS ZEMCE- 

VICIUS ir FELICIJA ZEMCEVI- 
CIOTE - JANKAUSKIENE, abu 
gimę Kaune. Yra žinių iš Lietuvos. 
Atsiliepti: O. Jurkevičienei, 814 
Hollinst St., Baltimore 1, Mary- 
land>

fLASSIFIED AND HEIF WANTKD \DS
KKAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — MEN

NAMŲ RAKANDAI 
TELEVIZIJOS, RADIJOS 
ŠALDYTUVAI 
DULKIŲ VALYTUVAI 

SKALBIAMOS MAŠINOS 
LAIKRODĖLIAI 
DEIMANTAI 
JEWELRY, GINTARAI 
LIETUVIŠKI REKORDAI

JOS. F. BUDRIK 
FlIRNITURE, INC.

3241 S. Halsted St.
Atdara pirmadienio ir ketvirtadie
nio vakarais ilki 9:30.

Uždara sekmadieniais
D$i Televizijos sutaisymo — 
telefonucldt CAJumet 5-7237

Budriko Radijo Valanda iš WHFC, 
1450 kii. radijo stoties ketvirtadie- 
niaia nuo 6 iki 7 vai. vakare.

KAS KĄ IR KUR
—Ros«lando Balfo 57-tojo skyr. 

bičiuliai šį sekmadienį, rugpjūčio 
25 d., vyksta piknikauti į lietuvių 
Labdarių ūkį.

— Akademinio Skautų Sąjūdžio 
narių žiniai! Ateinantį penktadie
nį, rugp, mėn 23 d., 7:30 vai. va
karo Don Varnas posto patalpose, 
6816 S. Western Avė., įvyks A.S.S. 
Chicagos skyriaus sueiga. Progra-

Jieškomi — 1) ONA JA KŠTAI
TE - BATAIT1ENĖ, kilusi i, ša
kių apskr., Griškabūdžio valsč., Ka 
tilių kaimo, iš Lietuvos išvažiavu
si 1929 m. ir Amerikoj ištekėjusi 
už Bataičio. 2) Jos bridis ANTA
NAS JAKŠTYS, iš Lietuvos išvy
kęs 1944 m. Jieško jų pusbrolis Bo
leslovas Simonavičius iš Kauno. At
siliepti šiuo adresu: Juozas Stri- 
mas, 5700 13th Avė., Rosemount, 
Montreal, Canada.

Med. I a. 5 lt, 118. 2 aut. KHr.SlK.500 
Mūr. 5 k. 1 k. virš. 1 k. rfls.S22.OOO. 
Mūr. 2 po K k. 2 aut. gar. $24.000. 
Med. 1 a. 5 k. II 4 k. Alyva. $11.000 
Taverna Ir 2 kam. užimk. Ui 6,500. 
Mūr. 2 pu 6 k. 2 aut. Kur. $20.000 
Mfir. naujus 3 erd. mieg. $22,000
S.A. AGLINSKAS Neal Eatala
2430 W. 60 St. HE. 4-8202

BRIGHTON PARKE:
Med. 3 butai: 6, 4 ir 3, skleoaa. ga

ražas, 30 p. sklypas, dbjų pečiais 
šild.. visi butai, 135 paj. ir sav. bu
tas, 89 ir Francisco apyl. Kaina 
$19,900.

Mūr. 2 po 4. 27 p. sklypas pečiai’' 
šild., gera vieta Kaina $13,500.

GAGE PARKE:
Žavinga rezidencija: 7 kmb. dvi vo-

MARQUETTE PARKE, mūrinis. 4 
kamb., kambariai pastogėje (attic) 
ir įrengtas rūsys. Žieminiai aluinini- 
jaus langai ir sieteliai. 1*4 autom, 
garažas. laibai gražiai ir švariai už
laikytas. Našlys priverstas parduoti, 
laibai reta proga Įsigyti tokj puikų 
namą. Už namo patvarumą garan
tuojame, nes buvo mūsų statytas. 
Keikia būtinai pamatyti, kad galėtu
mėte įvertinti. Arti 72nd ir So. Whip- 
ple Street.

Jieškomi ADOMAS, JONAS ir, _______________ ________
PETRAS VERTELKOS. Visi trys ; nlo«, daug rūbinių, vieta knygynui 
broliai, sūnūs Domininko, kilę iš ve«*nda. visos namas nauiai deko-
Panevėžio apskr., žeriaukų kaimo, 
Gyvena Chicagoje. Jų jieško bro
lio Justino Vertelkos sūnus Juo
zas, gyvenąs Lietuvoje. Atsiliepti 
adresu: M. Nakrašytė, 17 Howell 
Place, Kearny, New Jersey.

Izidorius Dinapas, s. Antano, iš 
Sibiro, jieško savo sesers MARI
JONOS DINAPAITES - ZIMLIE- 
NES. Atsiliepti arba apie ją pra
nešti šiuo adresu: Johanna Ma- 
chemis, 1942 West Whitlow Avė., 
Phoenbc, Arizona.

REAL ESTATE

ruotas, 6o p. sklypas aptvei'as ap
link tvora, puikiai įrengtas sklypas. 
Namas kaip naujas. $37,000.

MARQUETTE PARKE:
Puikiai atrodantis, patog'al su

tvarkytas 2 po 6 ant 50 p. sklypo, 
centr. alyva šild. atsk. pompos kiek
vienam butui. 160 paj, už vieną bu
tą, rinktinė vieta

KITUR:
Med. 2 po 6 69 ir Laflln apylinkė

je. Ne tol Marąuette parkas, vienas 
butas atremontuotas, tuoj galima už
imti, mažas (mokėjimas. Proga.

ŠIMAITIS REALTY, 
2737 W. 43rd St., CL 4-2390

SAVININKAS parduoda, St. 
Daniel’s parapijoje, 6 kamb. asbestos 
apmuštą namą, plius 4 kamb. bu
tas rūsy, 3 mieg. kamb. viršuj, 2 
apačioje. 2 modern. vonios, 1 viršuj, 
1 apačioj. Spintos virtuvėje, valgo
masis kamb. Autom, karštu vand. 
alyva apšild. 1 autom, garažas. $55 
Į mėn. pajamų už butą. Prašo 
$15,800. Skambinti Reliance 5-5120, 
susitarimui.

Marąuette Parke 7 kamb. mūri
nis bungalow. Savininkas. 7015 S. 
Artesian Avė., GRovehill 6-5193.

Prieš pirkdami ar parduodami 
namas, biznius, sklypas ar ūkias 
atlankykite mos.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSUSANOB 

NOTARY PUBLIC 
8405 Wert 61 St. 
WAlbrook 6-6030

PRospect 8-3670 (vak. ir semadj

Marųuette Parke, kampinis mūri
nis naujas, gelsvų plytų. 2 butai po 
6 kamb.: 1—4 Ramo., 38 pėdų skly
pas. Pilnai (rengta pastogė (attic),
2 automb. mūrinis garažas su auto
matiškai atsidarančiomis durimis. Vi
sas namas nepaprastai gražiai ir mo- i 
derniškal {rengtas. Savininkas dėl ki
tų įsipareigojimų priverstas parduoti 
nebrangiai. To kis pirkinys retai pa
sitaiko. Nedelskite |r susitarkite tuo
jau pat tuos namus apžiūrėti.

Brighton Parke, milriniB. 2 butai 
po 5 kamb. ir 1—4 kamb. Uždaryta 
veranda. Mūrinis 2 automob. gara
žas. Pirmas aukštas visai naujai ir 
moderniškai pertaisytas. Pašaukite 
telefonu dar šiandien Ir būtinai pama
tykite šj namą.

Taip pat turime daugiau nuosavy
bių duodančių geras pajamas ir pre
kybinių namų.

Turime rimtų pirkėjų, todėl prašo
me turinčius parduoti namus kreip
tis j raštinę ir mes mielai patarnau
sime parduodami Jūsų namus.

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlov 6-5900

REIKALINGAS BERNIUKAS 18
ar 19 metų amž., mokyklą baigęs 
nuolatiniam darbui. Išmokysime pre
kiauti moteriškų rūbų vilnonių me
džiagų krautuvėje. Reikia kalbėti 
ungliškai ir lietuviškai. KDU’AltD 
SHAPIRO, Ine., 327 W. Jatkson Bl». 
AeAt. uždaryta.

KLIKAI,INGĄ GERA PRITYRUKI 
VIRĖJA

Seselių vienuolynui. Turi būti tvar
kinga ir švari. Gyventi vietoje. 
Kambarys ir vonia. Ketv. ir sekinad. 
popiečiai ir vakarai laisvi. Geras 

'atlyginimas. Keikia gerai mokėti 
angliškai. Skambinti PRospect
8-9387, susitarimui.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENT

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui Turime 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estete
5916 So Wentern. PRnspeet 6-2234

BUILDING A REMODEUNG —.....

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

j VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

J 4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. 
J Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

B A R G A IN S!!!
OAKLAWN AREA

Komitetas taip pat prašo or
ganizacijas ir visus kitus į šven
tę atvykstančius ir norinčius 
gauti nakvynę, registruotis iš 
anksto pas butų komisijos pirm.' i savaitgalio stovyklą prie Toron- ches, shopping and transDortation.

New 3 bedroom ranch homes. City 
water & sewers. Birch cabinets. 
Hardwood Floors. Wood Trim. 

_ _ Wardrobe Closets. Lots 79x129 Ft.
moję: registracija važiuojančiųjų, Close to parochial schools, chur-

St. Ulbina, 840 Wilmott Str., 
Niagara Falls, Ont., telef. Elgn 
4-8448. Norintieji tikrai užsitik 
rinti nakvynę būtinai turi iš ank 
sto susižinoti su St. Ulbinu ir pa 
tartina prisiųsti užstatą, nuro
dant brangumą. Neapsunkinkim 
paskutinėmis dienomis rengėjų

to, kuri įvyks rugp. 30 — rūgs. 
2dd. Taip pat registracija važiuo
jančiųjų į iškylą pas Jūrų Skau
tus, rugp- 24-25dd., Rako stovyk
lavietėje. Bus rodomi filmai iš 
Smiltainės stovyklos. Kviečiami vi
si gausiai dalyvauti.

— Budriko nulijo programa. Pa
siklausykite šį vakarą Budriko ra
dijo programos iš stoties WHFC, 
1450 kii. nuo 6 iki 7 vai. Tikrai 
pasigėrėsite gražiomis lietuviško
mis dainomis bei gera muzika. Bus

čiau paskelbtą valdybos dviejų 
savaičių laiką dėl techniškų kliu jr patys savęs.
čių atšaukiame. 1 , t .

Penktosios Kanados Lietuvių naudingų pranešimų. Praėjusią sa 
Valandą vėliau tose pačiose Dienos Rengimo Komitetas, iyaitę Budriko mįslių prizus laime

patalpose bus pradėtos sporto i rengdamas šią šventę, sudėjo di 
rungtynės, kuriose dalyvaus vi- į <jeies pastangas geresniam šven 
sos Kanados lietuvių moterų ir Į tgs pasisekimui ir viltį į gausų 

visuomenės dalyvavimą. Di
džiausias pasisekimas — gau
sus svečių atsilankymas. Atsi
lankiusius svečius mielai prašo
me duoti objektyvų mūsų darbų 
įvertinimą — kritiką, kad atei
tyje mes ar kiti tomis pastabo
mis galėtų pasinaudoti ir pasi
taikančius trūkumus pašalintų.

PRICE — $13,750 
witb attached garage.

PRICE — $13,250 
without garage.

LOW DOVVN PAYMENTS

V E R N O N 
W O L F F

Realtor
5600 W. 87 ST., OAKLAWN, ILL. 

0PEN SUNDAYS
HILLTHP 545221
GARDEN 2-0709

vyrų krepšinio komandos, iš De 
troito ir kitur.

Vakare didžiulėje Memorial 
Arena salėje yra rengiamas šo
kių vakaras — susipažinimo ba 
liūs. Ten pat bus naujoviškai 
įrengtas “laimės šulinys”, turtin 
gag fantais; kas ketvirtas lai- 

•mės. Svečių patogumui bufetas 
veiks nuo 12 valandos.

Kitą dieną, sekmadienį, iš ry
to bus iškilmingos pamaldos su 
palairųinimu St. Anthony’s baž
nyčioje (prancūzų) katalikams. 
Pamaldas laikys svečias iš JAV 
prel. J. Balkūnas; jų metu gie
dos Alice Stephens ansamblis 
ir solistai

Tad iki malonaus pasimatymo 
Niagaroje! Komitetas

Hartford Conn.

Didžiulė trilypė gegužinė

6. m. rugpjūčio 25 d. (sekma
dienį) gražiausiame Hartfordo 

Evangelikams pamaldos bus , lietuvi4 parke įvyks didžiulė me 
laikomos dr. M. Kavolio; jos į-• trilypė gegužinė, kurią ruo 
vyks St. Paul’s Evangelical Lu-1 šia viaos Connecticut valstybės 
theran Chruch. organizacijos — LRKSA, Mo-

Po pamaldų, dayvaujant vi- terų Sąjunga ir Liet. Darbininkų 
suomenei, padedamas vainikas Sąjunga. Kur tik yra kiek dau-

jo: B. Kelmelis, 4536 S. Emerald 
Avė., laimėjo elektr. langui vėsin
tuvą; Eugene Strangys, 4253 So. 
Campbell Avė. — alumininę sulen
kiamą kėdę ir Elizabeth Zailis, 
3301 S. Union Avė. — Beach umb- 
rella - skietį. Pranešėjas

— LRKSA Chicagos apskrities 
susirinkimas. Pirmas poatostoginis 
Liet. R. Kat. Susivienijimo Chica
gos apskrities susirinkimas įvyks
ta š.m. rugpjūčio 23 d. (penkta
dienį), 7:30 vai. vak. Liet. Vyčių 
salėje, 2453 W. 47 St.

Praėjusis LRKSA seimas Balti- 
morėje į įvairias pareigas įjungė 
žinomus veikėjus ir naujus žmo
nes, iškėlė naujus sumanymus. 
Chicagai ir visoms jos kuopoms 
tenka platesni uždaviniai vykdyti. 
Todėl prašome visus apskrities val
dybos narius, visų kuopų valdybų 
narius, konstitucinių komisijų na
rius ir Susivienijimu besirūpinan
čius veikėjus susirinkti į minėtą 
apskrities susirinkimą.

LRKSA Chicagos apskrities 
valdyba

Aukos gimnazijai

DĖMESIO!
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vi«i PHtsImrgho lietuviai 

KLAUSO TR REMIA
PiftsburgfPo lietuvių 

Kataliku Radijo Programą
vadovaujama —

Lietuvos Vyčių Pittshurgh*
.11 TRAN8LH OJAMA 

Kiekviena sekmauten*
1:30 Iki 2:00 /ai. p. "

Iš STIPRIOS IR GaTJNOOP

WLOA
RADIJO 8TOTIES RRADDOCKK

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre 
SU LITHUANIAN CATHOLIC HOUI 
Rsdlo Btstioe Rraddoek Ps
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtl

. TIK $10,000
6 kamb. mūr. 10 metų rezidencija. 

Vienas blokas nuo Marąuette Parko, 
šildymas alyva. Ištaisytas rūsys. Ap
sauga nuo potvynio. A. Katilius.

RINKTINIS, NAUJAS, MŪRINIS
5 kamb. namas. Be to, skoningai 

(rengtas rūsys gyventi su virtuve. 
Gazo šildymas. Kilimai. Daug priedų. 
Geležinė tvora. Garažas. 2 blokai ( 
vakarus nuo Marąuette Parko 
$25,900. 'Volodkevičius.

30 MINj KELIO NUO ČIKAGOS
Husas sustoja prie namų. % akro 

žemės ir 4 metų 5 kamb. med. na
mas. Alyvos šildymas. Graži ir rami 
apylinkė. $14,000. A. Sirutis.

$358 PAJAMŲ I MfiNESJ
Mūr. 4 butų namas West Side. Dvi- 

J gubas mūro garažas. $15,500. A. Rėk- 
! laitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai- YVAlbrooh 5:6015

PAJAMŲ NUOSAVYBE. Krautuvė 
ir 7 kmb. modern. butas 1848 W 
47 St. Tinka bet Ikokiam bizniui. 
Pajamų apie $225 į men. Teisingai 
įkainuotas. CAHILL BROS. Kreip
tis į Joseph, tel. PR 6-0580 arba 
vakarais EN 4-2389.

Pardavimui 4 butų medinis paja
mų namas. Arti 51 st ir Morgan St. 
$16,800. Kreiptis į Jean Cook, telef. 
PRospect 8-4548.

I PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 
Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

“Ir kas būtina ir kas naudinga 
ir kas malonu reikia neštis paskui 
Kristų.”

Taigi,

Mūr. 2 po 6 k., centr. šild. 2 mafi. 
garažas, skl. $7 p. — nebrangiai.

4 m. senumo mūr. bung. 6 kamb., 
platus sklypas — puikiai įrengtas. 
Mūr. 2 a. po 5 k. 3 mieg., šild. gazu,

alum. langai, nauj. garaž. $24,000 
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. šild., sklyp. 
31 pėdų, garažas. $29,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE,

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7460; Rea. 

YArds 7-2046
<xx><xxxxxxx>oo<x>ooooo<xxxxx>

KADA NORITE PIRKTI AR 
PARDUOTI NAMUS

Kreipkitės 1
SOPRYCH REAL ESTATE 

6407 S. Kedzle Avė. YVAlbrook 5-3210 
AGENTAS ALEX KANAVERSKIS 

0<XXXXX><XX><X><>0000000<XX>0<X><

MARQUETTE PARKE puikus 
mūr. bungalovv 5 kmb. $18,000.

BRIGHTON PARKE 
Mūr. 2 po 5 ir b kmb. Šild. gazu

$16,500.
Stiprus ir gerai užlaikytas med. su 

rūsiu ir šildymu visam namui. 4 ir 
5 kmb. (3 mieg.) — $17,000.

2 namai. 4 bt. po 4 kmb. Rūsys ir 
pastogė. Geros pajamos. Mažas (mo
kėjimas. Skubiam pardavimui nu
piginta kaina.

Modern. mūriniai po 2 butu: 2 po 
5, 2 po 4, 2 po 6 ir 4 kmb. rūsy.

KITUR i
I rytus nuo Marąuette Parko — 

geras mūr. 6 kmb. bungallotv. Centr. , 
šildymas — $15,000.

Atnaujintas medinis—2 po 6 kmb. | 
$10,500. Mažas (mokėjimas. 20 vie
netų mūr. "roomlng house". Metinių 
pajamų $12,500. Prašoma $32,500.' 
Įmokėti — $6,000. ,

Be to dar turime ir kitokių gerų 
namų įvairiose vietose.VENTA

4077 So. Archer Avė. 
LAfayette 3-3881

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas, jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas, patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-6531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 516
Nolton, Willow Springs, Iii.

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

Stato rezidencinius ir komercinius 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja planus; išrūpina stat 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-

Namų tel. Blshop 7-8340 
2737 West 43rd Street

J. BREIVE and SON
CONSTKUCTION COMPANY 
1443 S 48th Ct., Cicero 50, IU.

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki II vai. vakaro

LIETUVIU STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Huiiders Gen. (Vmtractors

Atlieka planavimo ir staty
bos darbus gydytojų ofisų, gy
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų ikainavlmas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS

GAGE PARKE
5 k. su uždaru porfium. Gražiai 

(rengtais (knotty pine; kamb. rūsy. 
Gazu šild., 2 autom, garažas. Tik

Raštinės ir buto telefonas 
PRospect 8-2013 

SO CAMPBELL AVĖ. 
Chicago 29. DL

2-jų butu namas, 5235 S. Carpenter,
Church of God parap. 2 po 6 kamb. l ’ ’ •Mur. pajamų nuosavybe 6 kmb. 

butas ir 2-jų kmb. būt. rūsyje. NauGaru apšildomas pirmas augštas;
alyva antras augštas. Tinka dviem 
šeimom. Prašo $16,500. CAHILU 
BROS. Kreiptis Į Joseph, tel. PR 6- 
0580 arba vak. EN 4-2389.

PROGOS — OPPORTUNmES

prie Nežinomojo Kareivio pa
minklo.

Vakare Collegiate-Vocational 
Institute salėje įvyks iškilmin
gas aktas — valdžios atstovų ir 
lietuvių sveikinimai, dovanų įtei 
kimas sporto laimėtojams, rezo
liucijos ir koncertas. Koncerte 
dalyvaus Alice Stephens ansam
blis iš Chicagos, neseniai iš Ita
lijos grįžęs sol. St. Baranauskas, 
aktorius H. Kačinskas ir Hamil
tono tautinių šokių grupė, va
dovaujama G. Breichmanienės.

LIETUVIŲ D. PROGRAMA 
šeštadienį, rugpjūčio 81 d.
10 vai. ryte — dailės parodos 

atidarymas.
11 vai. — sporto rungtynių 

pradžia.
Paroda ir sportas vyksta to

se pačiose patalpose — Collegia
te - Vacational Institute, Ep- 
worth Circle, Niagara Falls,

6 vai. vak. — šokių vakaras 
ir susipažinimo balius, Memorial 
Arena, 1145 Centre Str., Niaga
ra Falls, Ont.

poa men.:
Florida — $12.00; Illinois — 

giau lietuvių, ten yra ir šių or- | $1,407.00; Indiana —$151.00 ; Ma-

Balfo centre gautos aukos Va-Į ne visi žmogaus kryžiai yra sunkūs, 
sario 16 gimnazijai 1957 m. lie-

ganizacijų kuopos. O kuopų na
riai su kaimynais ir svečiais 
gausiai lankosi šioje gegužinė
je, todėl ji paprastai būna visų 
didžiausia.

Puikios šeimininkės gamins 
visokius užkandžius, bus įvairių 
grėrimų; veiks laimėjimų be pra 
laimėjimo stalas ir bus netikė
tas paįvairinimas. Be to, geram 
orkestrui grojant, galės ir jau
nimas puikioje salėje pašokti.

Maloniai kviečiame Connecti-

S8achusett8 — $70,00; Michigan— 
$87.00? New Jersey — $64.00; 
New York — $20.00; Ohio — 
$140.00; Pennsylvania — $150.00. 
Viso aukų Vasario 16 gimnazijai— 
$2,101.00.

Gautos gerybes
Balfo sandėlyje gautos gėrybės 

1957 m. liepos mėnesį:
Rūbai ir avalinė: Illnois — 90 

svarų; Massachusetts — 528 sv.; 
New York — 403 svarai. Viso — 
1021 svaras.

Balfo vadovybė nuoširdžiai dė- 
• , , _ .» , .. . koja visiems, kurie aukojo lietuviųeut valstybes ir iš kitur visus į šaipos Reikalams. 4

lietuvius šauniai pabendrauti su 
savaisiais.

Hartforde busai išeis nuo pa
rapijos mokyklos (339 Capitol 
Avė.) 1:30 vai. p. p., o kitus 
tvarkys organizatoriai.

Kelias į parką: East Hart
ford, Glastonbury Rd., Station 
24. Rengimo Komiai ja

Ar mirtis yra paskutinis mie
gas? — Ne, mirtis yra galuti
nis pabudimas. —A. Seeger

Aukas ir daiktines dovanas siųs
kite: BALFas, 105 Grand Street, 
Brooklvn 11, N.Y

P E R K R AUST a u
it \ I. D I -s
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oooooooooooooooooooooooooo 
Skelbtis «DRAUGE* apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
Uetuvių dienraštis o skelbimt 
kaina, yra prašinama visiem. 
joo<$oooo<x>oo<k>oooooooo<x><>o

Apie tai rašo
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

savo knygoje

Trisdešimt Meilės 
Žodžiu

gyvenimo temomis Kristaus 
dvasioj.

Lietuviškos Knvgos Klubo leidinys, 
167 psl., 

kaina $1.50.
Užsakymus kartu su pinigais siųskite

DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.
Chicago 29, Illinois

HIIIIIIIIIIIIIIHIINIIIIIIIIIIIIIIIIUilIUIIIIIi

Pardavimui LIQUOR STORE ir 
BARAS. Apylinkėje 69th ir Racine 
Avė. Įsteigta 1939 m. Parduoda dėl 
blogos sveikatos. Susitarimui skam 
binti HUdson 3-2266, po 3 vai. po
piet,, klauskite Nicholas.________

MAISTO PRODUKTŲ IR 
MĖSOS KRAUTUVE

Saldytas maistas, vaisiai ir dar
žovės. Brutto pajamų $7,000 į mė
nesį. Idealus biznis porai. Modern. 
mur. namas, 2 autom, garažas, 5 
dideli kamb., 3 mieg. kamb. Pilnas 
rūsys, alyva apšild. Biznį galima 
pirkti su namu ar be. REpublic 
7-7265.___________________________
PARDUODAMAS NAMAS IR MAIS
TO KRAUTUVĖ. Geras blznla Geroj 
vietoje, Brighton Parke. ApžtūrBti 
galima kasdien; sekmad. iki 12 vai. 
4140 S. Maplewood Avė.

jas gazo šildymas. Paskola 4t4%. 
$19,400.

MARQUETTB PARKE
5 kamb. mūr. Plytelių vlrtuvš Ir 

vonia. Gazo šildymas. Numažinta kai-
i na $17,400.

BRIGHTON PARKE
1H augšto mūr., 7 kamb. (4 mieg.) 

apačioje, 4 k. butas viriu], 50 pėdų 
sklypas, 2-jų autom, garažas. Kaina
$23,900._____

PASITEIRAUKITE mū.«ų namų 
sąraše ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPAS Real Estete
Insurance, Notary Public 

6910 80. WeMern Avė. 
PR<wp. 8-2234 arba HEm. 4-7086
Atdara kasdien nuo 9 iki 9 vai., 
ieAtad. ir sekmad. nuo 9 iki 6 v.

Statėm*

NAMUS IR
GARAŽUS

M4STER BUILOERS
General Contractlng Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skombakaa) 
1600 8. 4STH CT.. CICERO 50, ILL 
Tel. OLympio 1-7381 j TO 8-4SM

ir atliekama visus statybos Ir P«r 
tvarkymo (remodeling) darbus.

i i K:4 LLANEOC8

IANTTOMUOJAJMA

IŠNUOM. MIEG.' KAMBARYS. 
Arti 65th ir Francisco Avė. Tel. 
GRovehill 6-0137, tarp 4 ir 6 v. v.

WE URGENT1Y NEED
G IRLS-WOMEN

LIGHT ASSEMBLY WORK
Experience not neceasary. — Will trata 

5 day week. — Good Pay. — Working condltions ar excellent. 
Permanent positiona.—Many company benefits. Good transportation. 

APPLY TODAY

THE MUTERCO.
1255 S0. MICHIGAN

SEE MRS. HILDEGARDE TRAVER

Aloje nekilnojamo turto pardavimo 
(■taigoje perkant ar pardnedant, jū
sų laukia greitas Ir teisingai patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th SB. TeL PRoapect 8-5484

Parduodamas gražus naujas de 
luxe 17 butų apartment namas piet
vakarių miesto daly. 18 po 4 kamb. 
ir 1—B kamb. Brutto pajamų apie 
$23,000. Kreiptis J Jean Cook. telef. 
PROspnct 8-4648.

KT. GERAI-D K PARAP.
Dak l*wn. Naujas de luxe cus- 

tom built- 3 mieg. k. namas. 5 mo
deliai atdari nuo 2 iki 6 vai. vak. 
Sklypas 60x125. Visi Įtaisymai, 
rūsys apsaugotas nuo potvynių. 
$21,600—$28,600. 87th ir , Tully. 
5100 J vakarus. Matykite Johnson 
Bulider. Šiokiom dienom atdara va
karais, sekm. nuo 2 iki 7 vai. 
HlllBop 6-0128.

LIKVIDACINIS IŠPARDAVIMAS 
PAESERIO SKLYPŲ

Dideli sklypai namams statyti — 
39 mylios Į šiaurvakarius Ne $1,195- 
-Ne $1/O95-Ne $995.

TIKTAI $396 PILNA KAINA
Po du sklypus pirkSjul. Gatavi 

statybai. įmokėti $60, $10 Į mėn.
Tel. SOuth Shore 8-2023.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskao instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieka 
visua skardos darbus.

1546 S. 49th Court, Cicero
ThL OLymplc 6-6776 nuo 8 vaL 

ryto Iki 5 vaL vakaro. 
Telefonas nao 6 vai. vakaro: 

OLymnifl 2-67S2
LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 

Visų rūšių apdraudos. Automobi
lių finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvirttnoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KlRVama 
WAlbrook 6-MT1

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
etos S. Ashland Ave_ Chicago 36. ni.

oooooooooooooooooooooooooo
PLUMB I MG

Licensed bonded plumbers 
Joks darbas nėra didelis ar mainą. 
Saukite dabar. Kalbame lietuviškai,

Tel. — REpubUc 7-0844 ar 
WAJbrook 6-8401

oooooooooooooooooooooooood

SKELBKITES “DRAUGE”
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IS ATEITININKU 
GYVENIMO

(Atkelta iš 2 pusi.)
Viena diena buvo skirta pa

tikrinimui lietuvių kalbos žinoji
mo ir rasta, kad du berniukai ir 
viena mergaitė nemoka lietuviš
kai nei skaityti, nei rašyti. Lie
tuviškai kalbėti poterių nemo- 
mokėjo trys berniukai ir dvi 
mergaitės. J dienos darbotvar
kę įėjo ir įvairiausi rankdar
biai — atskirai berniukams ir 
atskirai mergaitėms. Berniukai 
patys pasigamino rankdarbiams 
stalą ir dirbo darbelius iš me
džio ir faneros. Mergaitės tuo 
pačiu metu siuvinėjo ir mezgė. 
Žaislai ir berniukų naudojami 
įrankiai buvo supirkti Vakarų 
Apygardos Valdybos. Šiam tiks

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tytei, mūsų pačių jauniausiųjų 
vadovams A. Šatui ir A. Kately- 
tei, stovyklos laikraštėlio redak
torėms I. Stasaitei ir J. Gailiu- 
šytei, stovyklos sekretorei D. 
Stakytei ir maudyklos sargui A. 
Ruseckui.

Nuoširdi padėka stovyklos sa 
vininkams — ALRKF — už lei
dimą pasinaudoti stovykla, sto
vyklos administratorėms — Ne
kalto Prasidėjimo seselėms, — 
parodžiusioms tiek daug širdies 
ir jaunų žmonių supratimo, tei
gusioms mums, lyg iš tremties 
sugrįžusiems, pasijusti tartum 
savuose namuose. Dėkojame jų 
talkinnikėms virėjoms, kurių 
gamintą maistą tikrai visi atsi
mins.

Nuoširdus ačiū At-kų Federa
cijos Tarybos pirm. dr. A. Da- 
mušiui, dažnai mus aplankiu

NUOMONES IR PASTABOS

lui kun. J. Prunskis paaukojo siam> taip ptft paskaitininkams 
100 dolerių. j Damušienei, mokt. Kundrotie-

Jaunučiams ir jaunesniesiems neb dr. O. Vaitui, kun. dr. Ce-
bemiukams ir mergaitėms sun
kiausiai sekėsi mokytis tauti-

liešiui ir J. šoliūnui. JDėkojame 
F. Stroliai, dalyvavusiam sto-

IS SAN DIEGO Į N.EW YORKĄ

Patric Thienes, 73 m., ilsisi Chicagoje; jis atvyko į Chi- 
cagą iš savo namų, kurie yra San Diego, Kalifornijoje. Thienes 
yra pakeliui į New Yorką, j kur jis galvoja atvykti rugsėjo 
5 d. San Diego miestą jis paliko birželio 29 d. (INS)

Pastatykime paminklą dail.
prof. Ignui Šlapeliui

Prieš dvejus metus Chicagoje
nius šokius. Manoma, kad po vykios koncerte. Dėkui mūsų "lirė Prof- 1&nas šlapelis, buvęs. . __ . 11 J r-~. T-/" M « « m _ A < —. — —__ — 1__ T —
dviejų savaičių mokymosi visi mecenatui, kuris, lietuviškam
galės girtis moką šokti “Sukti
nį”, “Noriu miego” ir “Žilvitį”, 
dainuoti apie dešimt dainelių, iš 
kurių ilgiausiai ausyse skambės 
“Cibi-ribi ožys” ir “Kiškelis”. 
O visų ilgiausiai jaunesniųjų 
stovyklautojų atmintyje paliks 
A. Šato įsakymai: “Lygiuok, ra
miai, gretas dvejink, dešinėn ir 
žengte marš!”.

Angelė Katei y tė

MAS PADĖKA
MAS vasaros stovykla prie 

Spyglio jau praėjo. Gražūs at
siliepimai At-kų Federacijos Ta 
rybos nario St. Barzduko, kuris 
šią stovyklą savo atsilankymu 
pagerbė, ateiną e tėvų padėkos 
laiškai ir stovykloje lankantis 
patirta nuotaika leidžia many
ti, kad lietuviškai giesmė ir dai
na dar ilgai skambės Spyglio 
pakrantėse, kad kitais metais 
dar didesnis būrys jaunimo su- 
sispies ateitininkų vasaros sto
vykloje.

Galbūt retas mūsų pagalvoja
me, kiek jėgų ir pasišventimo 
reikėjo įdėti šios stovyklos va-

reikalui išleidęs ne vieną tūks
tantinę, nepamiršo ir pačių ma-

ilgametis Kauno Meno mokyk
los direktorius, kuris buvo pa
laidotas Šv. Kazimiero kapinė-

žųjų, ir iš jo aukotos šimtinės se; Velionis savo gyvenime pa 
įsigyti darbeliams įrankiai įga- i įžymė jo ne tik kaip dailinin- 
lino mus jų programą padaryti1 ^as’ bet žymiai daugiau, kaip
dar įdomesne ir pilnesne.

Ačiū visiems tėvams, leidu- 
siems savo vaikus į stovyklą, vi
siems stovyklautojams už pa
vyzdingumą, visiems svečiams 
ir visiems kitiems betkuo prisi- 
dėjusiems prie šios stovyklos 
sėkmingo pravedimo.

J. Kreivėnas,
M. Laurinavičienė,
J. Mulokas,
J. Pautienius,
Kun. dr. J. Prunskis,
O. Talalien'ė

hiiiiiiiiilniiiiiiiiiliilliilnnliiiiiiiiiiiiiiii
RADIO PROGRAMA

Liet ttudlo Programų i* stotie 
in»» kll. sekmadieniai* 12 

i vai per pietus: liet muzika
dalpoa, Ir MagdutSe Pasaka Bizni, 
reikalai* kreiptis j Steponą Minką 
BaHlc Plortsts, Gelių Ir Dovanų Kran 
tuvy, 60.2 K. Broadway 8o Bostoi 
27. Mase fel. So. 8-0480. Ten pa1 

a)k

meno kritikas, istorikas ir kelių 
vertingų knygų autorius.

Prof. Ignas Šlapelis labai ilgė
josi savo gimtojo krašto ir ten
norėjo būti palaidotas, bet at-1 raunami. >*iu Drauga* 
si gulė svetimoje JAV žemėje. Į iiliiiliiiiiiilllllllllllllllllliilliuiiliiiiiiiiin  
Dabar jo atminimui norima pa
statyti kuklų paminklą, kuris 
vaizduotų, kad “Ars longa — 

MAS Centro Valdyba vita brevis ėst”. Be lietuvių vi
suomenės paramos šitas darbas

AT-KŲ DALYVAVIMAS 
ŠILUVOS ŠVENTIME

Perskaitę 
kitiems’

‘Draugą” duokite

neįmanomas atlikti. Pagei'dau-1 
jama, nors ir mažų aukų, ku-

. T . . . ^ „ rios įgalintų minėtą paminklą |
. Lietuvių Romos Ka, taWi Pirmoje eilėje krei.i
tankų Federacija, apjungianti vi
sas organizacijas, gavusi Lietu
vių Kunigų Vienybės Centro Vai 
dybos pritarimą ir su jos žinia 
iš JAV episkopato gavusi leidi-

piamės į menininkus, o ypatin-i j 
gaį velionies mokinius ir kitus 
jo buvusius auklėtinius, kad jie 
pirmiej iparemtų mūsų suma
nymą, prisidėdami savo auka ar

mą. sumanė kasmet organizuoti darbu ,iks, iefa Jau ke. 
Šiluvos Marijos šventę. Kadan
gi Ateitininkų Federacija yra
šios centrinės JAV lietuvių ka
talikų organizacijos narys, dėl 
to visi ateitininkai — sendrau
giai, studentai- ir moksleiviai — 

dovams, kad ji būtų pravesta1 savo gyvenamosiose vietovėse,
augštai morališkoj, lietuviškoj kur tik tokia šventė bus rengia- 
ir linksmoj nuotaikoj. Mes esą- ma, turi visais galimais būdais 
me laimingi, kad savųjų sendrau Į prie jos paruošimo prisidėti, 
gių ir studentų tarpe dar turi
me žmonių, kurie paskyrė savo 
atostogas • ne kepinimuisi sau
lutėje, bet sunkiam ir atsakin
gam darbui su jaunimu. Tai 
žmonės, kurie ateinančiais me
tais kolegijose galbūt nevieną 
savaitę turės valgyti “karštus 
šuniukus”, nes jie, pametę dar
bą, atėjo į pagalbą savo jauna
jam idėjos broliui, kad jis galė
tų turėti porą savaičių, tikrai il
gai atmintyje pasiliksiančių.

T. Y ik to ras, Gidžiūnas, OFM,
At-kų Fed. Dvasios Vadas

t

niau grįžti Lietuvon, niekas jų 
prievarta nelaiko ir dabar.

Dėl tik ką minėto ir terminas
Tiek spaudoje, tiek ir viešose afera taikiu tinas mums, atsidū- jtre^8’ tremtles metas teturė- 

I__ .__ . I tų būti tik atitinkamoje vietoje

VADINKIMĖS TIKRAIS VARDAIS

kalbose tenka pamatyti ir nu-, rusiems laisvuose Vakaruose, 
girsti vartojamus terminus trem Mes esame vien pabėgėliai, nors , 
tiniai, tremtinys, pabėgėliai, pa-į pats pabėgimas yra sąlygotas. Taigi vadinkimės tikrais var- 
bėgėlis. Dar iki dabar jie daž- ne nuo mūsų priklausiusių ap-' dais. J. Kairys
niausiai vartojami nedarant
skirtumo, lyg visi šie terminai 
turėtų tą pačią reikšmę. Betgi 
šitaip nėra. Terminas tremti-

naudojamas.

MAS CV nuoširdžiai dėkoja 
stovyklos dvasios vadui kun. dr. 
Ignui Urbonui, vyr. vadovui doc. 
J. Valukoniui, stovyklos vado
vui ir kbmendantui Vacį. Klei
zai, meno vadovui Pr. Zarankai, 
berniukų vadovui A. Liulevi- 
čiui, mergaičių vadovei A. Sta
kytei, programos instruktorei 
seselei Paulei,, berniukų sporto 
vadovui P. Žumbakiui, mergai
čių sporto vadovei V. Krištolai-

Duoną Ir Įvairias sfecningas 
boikotas kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8889-41 8. Utoanlca Avė.

TH. CIJffMlde 4-6876
Pristatome J visas krautuve* 
Ir restoranus, taip pat Ir
stančiame } visus artimuo
sius miestus.

A. A.

ANTANAS PŪKAS
Gyveno 8719 S. Loomia Blvd. 

Tel. UI 5-08 92 
Mirė rugp. 20 d., 1957, 2:10 

vai. popiet, sulaukęs pu.ses am
žiaus. Gimė Lietuvoje; kilo iš 
Ukmergės apskr., Taujėnų par., 
Vagarlų km.

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime

žmona Julia (Plungy), sūnui 
Antanas, švogerka Nellie Lo- 
vick, jos vyras Stanley su šei 
ma, Elsie K įauk lis su šeima, 
švogeris Jonas Plungy, jo žm’o 
na Mary ir jų šeima, kiti gimi
nės, draugai ir pažjstami.

Priklausė Raudonos Rožės
Klubui.

Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica, Avė.

laidotuvės jvyks šeštadienį, 
rugpjūčio 24 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
šv. Jurgio parapijos bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Žmona Ir sūnus.
Laidotuvių direktorius Anta- 

pas M. Phillips. Tel. YArds 7-
>49L.., , ,4,. .,4 ■ ....................... .

lėtas asmenų gražiai atsiliepė ir 
prisiuntė komitetui savo duok
lę. Komitetas paskutiniu laiku 
gavo keletą dešimtinių iš visai 
nepažįstamų asmenų, o vienas 
inžinierius, kuris nesutiko savo 
pavardės paskelbti, paskyrė sa-1 
vo asmeninę auką — $50 ir su
rinko kitų pažįstamų žmonių 
tarpe $15.

Komitetas tikisi, kad lietuvių 
visuomenė parems a. a. prof. 
Ignui Šlapeliui paminklo pasta
tymo reikalą, ir jau minėdami 
jo trejų metų mirties sukaktį 
galėsime pašventinti paminklą 
ant velionies kapo. Aukas pra
šome siųsti: Dail. M. Laurina
vičienė, 2547 W. 45th Str., Chi- 
cago 32, III., telef. Vlrginia 7- 
7281. Reiškiame pagarbą ir pa
dėką.

Komitetas:
Prof. S. Dirmantas,
A. Gintneris 
V. K. Jonynas,

VIKTORO KO «I C O 8 
Lietovfšks gazolino stotis Ir auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS 00.

8759 S. 7VESTERK AVĖ. PE 8-9588

illlllIllIlIlIlillllllllllllllllilHliblIli illlll
PER PASAULI KELIAM* 

ŽMOGUS
Bernardo Brazdžionio poezljot 

rinkinys Nedidelis skaičius Uos 
knygos gautas Uomia dienomis 
'Drauge ', 2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO 8, ELL. Knygos kalus 
kietais viršeliais 12

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS. sav. 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481

linkybių. Niekas mūsų priever-i 
ta iš namų nevarė, ir visada ga
lime grįžti. Todėl iš formalinės j GU2AUSKŲ
pusės mes esame vien pabėgė- 

niai, tremtinys bene daugiausia liai, bet jokiu būdu ne tremti- 
tinka tiems asmenims, kurie pa-1 niai. Prie pastarųjų gal ir būtų 
teko svetur prieš savo valią, ku
rie iš savo tėviškės išguiti jėga 
ir neturi teisės laisvai į ją grįž
ti. Prie šios kategorijos asmenų 
pirmoje eilėje tektų priskirti 
mūsų tautiečius, ištremtus kur 
nors Sovietų Sąjungon. Jie į 
ten yra nutremti prieš jų valią, 
jėga ir absoliučiai daugumai at
imta teisė grįžti atgal. Tai tik
rieji tremtiniai. Dar galėtų bū
ti kalba ir apie jėga perkeltus 
iš vieno rajono į kitą, nors tai 
būtų padaryta ir savoje tėvynė
je. Bet jokiu būdu šis terminas

BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban- 

galima priskirti hitlerinės vai- i ket^> laidotuvių ir kitų papuošimų.• j u . nu 2443 West 63 rd Streetdzios i darbus atvežtuosius. Bet Į TeIef PR 84)833 ir PR 8ų)834 
ir tai jiems niekas nedraudė se-

O

MALDAKNYG®

Jaunuolių Maldos
Kurią paruošė 

Kun. P. Kirvelaitis
Kaina $1, $1.75 ir $2.50
Užsakymus adresuokite:

DRAUGAS 
4545 West 68rd Street

Chicago 29, m.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO
5914 West 111 th Street

Tel — CEdarcrest 3-633S
Vienas blokas nuo kapinių 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas mieste!

PADĖKA
A. a. Inž. Stasys Misiūnas mirė rugpjūčio 16 dieną ir pa

laidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoj, Illinois.
Mes, atmindami ir apgailėdami jo įpirtį, reiškiame gi

liausią padėką visiems, kurie mums padėjo šioje sunkioje 
valandoje.

Pirmiausia dėkojame kun. Petrui Gedvilai, kuris atlaikė 
įspūdingas pamaldas už inžinieriaus sielą ir palydėjo jį į kapus;

dėkojame Liudmilai Bakūnienei, Valei Lukas, Jonui Sa- 
banui ir kitiems draugams bei pažįstamiems, lankiusiems jį 
ligos metu; Ii

dėkojanle visiems tiems artimiesiems, kurie siuntė vai
nikus ir pareiškė užuojautas spaudoje, laiškais ir žodžiu;

dėkojame graboriui John F. Eudeikiui už mandagų ir tvar
kinga patarnavimą;

dėkojame visiems Chicagos Lietuvių Draugijos grabne- 
šiams ir visiems laidotuvių dalyviams, palydėjusiems jį į am
žino poilsio vietą.

O Tau, Mylimas Mūsų Broli Stasy, sakome: Isėkis ramiai 
šaltoje Žemelėj.

Nuliūdę lieka Brolis Jonas ir Giminės

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERH AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2108, 3-2109

LIŪDESIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausim* 
koplyčią arčiau Jūsų namų.

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTf

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

' Ambulansų patama- JtP ^es turime koplyčias
' vintas dieną ir nak-
1 tį. Reikale šaukti
mus.

v s o s e Chicagos ir, 
Roaelando dalyse ir, 
tuojau patarnaujame.,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S CALIFORNIA AVĖ. LAf.yette 3-3572

8807 8. LITUANICA AVĖ.
AHTANAt M. PHILLIPS

Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEetey 3-6711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. H ALSTED STREET TeL YArds 7-1911

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, ano pat jos Įsikūrimo 
1924 metais, jos pavysdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių sangumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugomą — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicagos Savings Bendi*ovės Įstaiga yra viena iš gra
žiausiai ir moderniškiausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji už Chicagos ribų, nežiftrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

Rašykite dėl informacijų. Mūsų turtas 821,000,000.00

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Avė. Tel. GRovehilI 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 lld 8, antradieni Ir penktadieni nuo 9 Iki 4, ketvirtadieni nuo 9 IM 8.
TreėiadlenĮ uždaryta visų dienų, o ėeštadlea) ano 9 Iki 2 valandos po pšetų.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUOYCKI
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. G9th STREET REpubU< 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir T0wnhaI1 3-9687



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

X Seselės praneiškietės Al
fonsą ir Bronė, ponios Schim- 
mer lydimos., apsilankė dienraš
čio "Draugo” redakcijoje ir T. 
Marijonų vienuolyne. Sesuo Al
fonsą yra vienuolė 53 metai ir 
yra viena iš pirmųjų pranciš
kiečių vienuolių. Sesuo M. Bro
nė yra buvusi vienuolė Lietu
voje, bet, atvykusi į Ameriką, 
įstojo į pranciškiečių vienuoli
ją. Viešnios ypatingai džiaugėsi 
vienuolyno koplyčios gražumu. 
Seselės džiaugėsi ypatingai tuo, 
kad naujieji ateiviai sugebėjo 
suplanuoti ir tekniškai įvykdyti 
tokius gražius vienuolyno ir 
"Draugo” pastatus.

X S. Metriką, Fąrm Foods 
krautuvės savininkas, įruoš ypa
tingą vietą “Draugo” pikniko 
darže, kur pardavinės Michigan 
Farm sūrius. Kaip yra žinoma, 
Michigan Farm Cheese kompa
nija yra p. Andrulio nuosavy
bė. P. Andrulis — dienraščio 
"Draugo” romano konkurso 
macenatas. Ateinančiam pikni
kui p. Andrulis pristatys ekstra 
didelius sūrius, kurie bus dova
nojami laimingiems automobi
listams. Bus daug įdomumo 
dienraščio "Draugo” metiniame 
išvažiavime rugsėjo 2 d. (Labor 
Day) Oaks (Slovak) darže, prie 
19000 ir Archer kelio, Lemont, 
Dl.

X Lietuvaičių Seserų institu
to paskaitų tvarkraštis šį 
penktadienį, rugpjūčio 23 d.: 
7 vai. — šv. mišios; 9 vai. — 
paskaita iš lietuvių liaudies 
kūrybos, kurią skaito prof. J. 
Brazaitis; 11 vai. — grupinės 
diskusijos: “Amerikos lietuvai
tė vienuolė moderniame pasau
lyje”; 1:30 vai. — seminaras:

X Tėvas Liudvikas Vėželis. 
pranciškonas, šiuo metu lan
kosi Chicagoje. Iš čia jis vyks 
į Montrealį, o iš šio miesto iš
keliaus misijų darbui į Korėją.

Kun. L. Vėželis yra gimęs 
Rochestery, N. Y. 1956 m. jis 
užbaigė mokslus Kanadoje, kur 
gavo taip pat ir kunigystės 
šventimus. Po to vedė misijas 
įvairiose rytinių valstybių vie
tose lietuvių ir anglų kalbomis.

Misionierius į aną tolimąjį 
kraštą išvyksta gana optimis
tiškai nusiteikęs. Amerikoje lie
ka tėvai, brolis ir dvi seserys. 
Chicagoje gyvena jo teta Ona 
Vėželienė.

Kun. L. V eželio adresas Korė
joje bus šis: Moktong 3 Rd. St. 
No. 96, Taejon Shi, Korea.

X Prelato Jurgio Paškaus- 
Paškausko, Švč. Panelės Mari
jos Gimimo parapijos klebono, 
į vilktu vės į prela tiškus rūbus 
įvyks šį sekmadienį sumos me
tu, 10:45 vai. Šias ceremonijas 
atliks Jo Eminencijos įgaliotas 
J. Ekscelencija vysk. V. Briz
gys.

Šį kartą J. Em. kardinolas, 
jo sekretoriaus pareiškimu, nė 
vieno jis pats asmeniškai iš 
naujai pakeltų monsinjorų į 
prelatiškus rūbus neįvilks.

X Inž. Antanas Tumosa iš
gręžė Putname prie Fatimos 
šulinį. Atvykęs į savo dukters 
Teresėlės įstojimo į naujokyną 
iškilmes, jis pastebėjo, kad gė
lynui prie Fatimos trūksta van
dens, kurį iš toli reikia nešti. 
Įsigijęs porą vamzdžių, pragrę
žę žemę padedamas kitų seselių 
svečių. Tuoj atsirado apie 5 pė
dos vandens 5 pėdų gylyje.

X Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavimas šaukia
mas Chicagoje rugpjūčio 31 — 
rugsėjo 1—2 dienomis. Posė
džiai vyks Morrisono viešbuty
je. Tarybos suvažiavimo proga 
banketas rengiamas rugpjūčio

ssbssssss
1957 rugpjūčio 22

ARCHDIOCESE OF LOS ANGELES
1531 WEST NINTH STREET 
LOS ANGELES 15. CALIFORNIA

DU niurk A-S1G1

July Twelfth 
19 5 7

IŠ ARTI IR TOLI

Mr. Leonard Valiukas, General Chairman
Convention Executive Committee
KNIGHTS OF LITHUANIA
906 V/est 34th Street
Los Angeles 7, California

My dear Mr. Valiukas:

s ’
, I am in receipt of your recent

letter telling of the forthcoming National Convention of 
the Knights of Lithuania, in the City of Our Lady Queen 
of the Angels.

We shall be plėased to welcome 
your delegation, and it is our prayer that the blessings of 
the Holy S pi f i t will prevail over your deliberations,

The principles of your organiza- 
tion make a marked impression upon your membership, and 
it is our hope and prayer that your noble contribution to 
American life will ever be sustained. ,

We join with you in expressing 
sympathy to your brothers in the homeland, as we ask 
God*s bountifulblessings upon them.

With sincere best vvishes, I am

Faithfully in Christ,

//S.#* U J \

/ ARCHBISHOP /

of '
Los Angeles

Los Angeles kardinolas James Francis Mclntyre sveikino Lietuvos Vyčių seimą laišku; 
Dalyvavo iškilmingose pamaldose, tarė į vyčius žodį.

X Amerikos lietuvių gydyto
jų suvažiavimas įvyks š. m. rug
pjūčio mėn. 31 d. ir rugsėjo 
mėn. 1 d. Chicagoj, Morrison 
viešbutyje.

Meninę programą- atliks p. p.

CHICAGOS ŽINIOS
Trečioji L.S. Instituto diena

Dr. A. V ašy s trečią instituto 
dieną savo paskaitoje prozinės 

S. Pautienienė ir S. Valiukienė. tautosakos pavyzdžiais aiškino 
Sekmadienį, rugsėjo mėn. 1

d., 6 v. p. p. įvyks banketas.

Gydytojai, dantų gydytojai
v j- , »<m.   31 d. Šv. Antano parapijos sa-Jr JU svečiai kviečiami daly-
lietuvių kryžiai (Adomas Var-,lėje> Cicero- Banketo metu me- vauti. Pranešti iki rugpjūčio 

1 ninę programą išpildys seserys mėn. 28 d. dr. A. Garūnui tel.

dėstytojas, kalbėjo apie liaudies 
dainas.

Liaudies dainos keliavo iš 
kartos į kartą, iš lūpų į .lūpas. 
Kadangi Lietuva daug kartų ir 
ilgai buvo svetimųjų pavergta, 
tai ir liaudies dainose yra tie 
patirti vargai, skausmai ir 
džiaugsmai. Moderniškose dai

nas); 2:45 vai. — studijos ir
darbo grupės; 4 vai. — palaimi
nimas; 7 vai. — kultūrinė va
landėlė: tautiniai šokiai (B. Ja- 
meikienė).

X Chicagos FK Lituanica
prieš išvykdama į Lietuvių 
sporto šventę Rochester, N. Y., 
rengia draugiškas rungtynes su 
vietos vokiečių futb. klubu Han
są sekmadienį, rugpjūčio 25 d. 
Pirmą v. p. p. Marąuette Parko 
aikštėje susitinka Lituanlcos 
ir Hansos rezervinės komandos, 
o 3 v. p. p. — svarbiausios die
nos rungtynės, pirmųjų koman
dų susitikimas.

X Vytautas Sirvydas yra 
vienas tų asmenų, kurie susi
rūpinę Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo greitu išaugimu, nes 
siunčia istorinės medžiagos vie
ną siuntinį po kito. Ir kiekvie
name siuntinyje vis yra retų 
bei brangių knygų ir tokios pat 
vertės žurnalų bei laikraščių 
komplektų.

Blandytės.
X Cicero miesto sukakties 

reikalu susirinkimas šį ketvirta
dienį, rugpjūčio 22 d., 7:30 vai. 
parapijos svetainėje. Čia, kas 
tik norės, galės gauti biletų į 
miesto šimtmečio minėjimą 
rugsėjo 15 d. Cicero stadione, 
1909 S. £>2 Avė., 6 v. v. Taip 
pat biletų galima gauti ir savo 
krautuvėje, pas komiteto na
rius, ar draugijų atstovus. Sė
dimųjų vietų stadione bus apie 
porą tūkstančių. (D.)

X Teisėjas A. Wells ir Bruno 
Frankus, Dariaus-Girėno Ame
rikos legionierių posto nariai, 
užima svarbias pareigas 4-sios 
Illinois apskrities organizacijos 
sąstate rugpjūčio 21 d. Priesai
kas priima Jurgis Jonikas, Don 
Varnas posto narys. Jonas L. 
Paukštis šiuo laiku išeina kaip 
komandieri8 šios 4-osios apskri
ties organizacijos, kurioje pa
tenka tik veiklieji legionieriai.

X Virš 300 seselių vienuolių

OL 2-7066 arba dr. M. Budrie
nei tel. GR 6-3404; CL 4-7234.

X Bronius Gurėnas šiomis 
dienomis išlaikė nekilnojamojo 
turto pardavėjo egzaminus Illi
nois valstybėje ir pradėjo dirb
ti S. A. Aglinsko Real Estate 
įstaigoje, 2439 W. 69 St.

B. Gurėnas yra skautų vei
kėjas: skautų tunto “Lituanica” 
tuntininkas, tunto steigėjas ir 
organizatorius.

X Viktorija ir Bronius Tūbe
liai išvyko atostogų j Floridą. 
Ilgiau apsistos St. Petersburg. 
Aplankys ten gyvenančius chi- 
cagiečius. Nuvyks ir į Miami. 
Grįš į Chicagą už trijų savai
čių.

X Viktorui JaroSunuI, 2446 
W. 46 Place, tik už 6 dienas 
praleistas ligoninėje, Leonardas 
Jankauskas įteikė $169.00 čekį.

skirtumą tarp padavimų ir le
gendų, tarp pasijuokimų ir 
anekdotų. Nagrinėdamas pasa
kų rūšis, jis dhvė ryškių pavyz
džių iš mitologinių bei realisti
nių pasakų. Daktaras įrodė, kad nose taip pat pastebima skaus- 
pasakose randama plati fanta- mas, džiaugsmas, rūpestis ir 

vargas; tačiau lyrinėse dainose 
daugiausia vyrauja romantiška 
meilė.

Komp. L. Simutis taip pat 
aiškino liaudies dainų ritminę 
sudėtį ir motyvų skirtumus.

Paskaitos paryškinimui mu
zikas Šimutis pagrojo senų liau
dies dainų plokštelių.

Jei atsirastų tokių rūpestingų dalyvau8 Sj „kmadienj sumoje 
siuntėjų didesnis skaičius, Pa
saulio Lietuvių Archyvo biblio-

X Vincentas Gudaitis su po
nia savo atostogas praleido Z. 
Jonyno ūkyje. Pailsėję vėl grį-

zijos laisvė, jautrus ryšys tarp 
žmogaus ir gimtos, laimės su
pratimas ir jos jieškojimas, do
rovingumas ir jo reiškiniai gy
venime, estetinis bruožas duo
dąs grožio pajautimą ir socia
linis teisingumas.

Mitologinė teorija tvirtina, 
kad visos pasakos yra kilusios 
iš senovės sėkmių, mitų, dievų 
garbinimo. Indiška teorija tvir
tina, kad pasakos kilo iš Budis
tų tikėjimo. Etnologinė teorija, 
turinti daugiau pagrindo, tvir
tina, kad pasakos kilo savaran
kiškai ir savaime iŠ žmonių gy
venimo įvairiose vietose.

Po dr. A. Vasio paskaitos 
sesuo M. Paulė, Im. C., kalbėjo 
apie lietuviškos stovyklos tau
tinę programą. Kalbėtoja moks
lus ėjus Europoje ir Amerikoje, 
dabar einanti mergaičių vasa
ros stovyklų vedėjos pareigas, 
pasidalino savo turingu paty
rimu stovyklinėje veikloje. Api-

VOKIETIJOJ
— Gimnazijos skautų daly

vavimas lietuvių darbo kuopos 
minė/me Schwe>tzingene. š. m. 
birželio 22 d. Schvvetzingeno 
kuopoje įvyko išvežimų minėji
mas, kurio programą atliko 
P. L. S. S. “Aušros” tuntas.

Po šv. mišių Tompkins bara
kų koplytėlėje, prasidėjo minė
jimas kareivinių salėje, kurį ati
darė kuopos vadas kpt. J. Va
liūnas.

j Atitinkamą kalbą pasakė 
{tunt P. Cibitis. Apžvelgęs to
limesnę Lietuvos praeitį ir iš
kėlęs nuolatines kovas bei lie
tuvių tautos kančias dėl savo 
laisvės, pabrėžė, kad kančios 
ir priespauda išugdė lietuvių 
tautoje tvirtą atsparumą, karš
tą patriotizmą ir stiprų tikėji
mą. Baigdamas kalbėtojas ska
tino nepaskęsti nuliūdime, nes 

1 kančios ir priespauda būsian
čios pagrindu šviesiam Lietu
vos atgimimui.

Menišką dalį vykusiai atliko 
mažieji skautai •— vyr. skil. 
A. Liudžiuvaitytė pianinu ir B. 
Cepulevičius deklamacija. R. 
Kiulkaitytei vadovaujant, ma
žieji sušoko tris tautinius šo
kius.

Meniškos programos dalį at
liko Vasario 16 gimnazijos vy
rų choras, vad. muz. K. Motga- 
bio. Visos pemkios choro dai
nos buvo palydėtos dideliais 
plojimais. Kariai ir skautai, 
kaip anksčiau tėvynėje, taip ir 
šiandien atrado bendrą ryšį. 
Toli skrido iš jaunų krūtinių 
"Bunda vyčiai” ar “Vėliavos 
iškeltos” dainų žodžiai, dainų, 
kurias gal ne vienas iš esančių 
senesnių karių dainavo prieš 
traukdamas į kovą dėl laisvės.

Po meninės dalies dar kalbė
jo Vokietijos Rajono vadeiva 
paskt. T. Gailius.

— Memmingene liet mokyk
la įsteigta 1952 m. spalių 1 d. 
Pirmoji šios mokyklos vedėja 
buvo Vanda Vykintienė-Povi-

lavičienė. Su ja kartu moky
tojavo Stepas Vykintas-Povila- 
vičius. Pirmaisiais mokslo me
tais veikė 3 skyriai su 34 mo
kiniais.

Nuo 1954 m. birželio 1 d. 
mokyklai vadovauja Motiejus 
Budriūnas. 1954/55 mokslo 
metais buvo mokinių 53. Nuo 
1954 m. rugsėjo m. antruoju 
mokytdju pradėjo dirbti Vytau
tas Bernotas. Katalikų tikybą 
dėsto kun. A. Bunga, evangeli
kų — kun. J. Stanaitis.

Dirbusi mažame YMCA būs
te, mokykla nuo 1955/56 m. m. 
pradžios perėjo į erdvų būstą 
naujai pastatytuose pabaltiečių 
kolonijoje Kultūros Namuose.

Paskutiniu laiku dėl emigra
cijos ir įstojimų į Lietuvių Gim
naziją mokinių skaičius mažėjo. 
Šių mokslo metų (1956/57) pa
baigoje buvo 37 mokiniai. Vei
kia trys skyriai. Dirbama at
skirais skyriais. Savaitėje yra 
6 pamokos, neskaitant tikybos 
pamokų.

Mokykla pasireiškia ir viešai, 
dalyvaudama kultūriniuose — 
tautiniuose parengimuose su 
vaidinimais, tautiniais šokiais, 
dainomis, deklamacijomis ir t.t. 
Apie Memmingeno vargo mo
kyklą ir jos viešus pasirody
mus buvo rašyta lietuvių spau
doje, taip pat porą kartų pažy
mėta ir vokiečių spaudoje — 
"Memminger Zeitung” 1955. 
II. 1 ir 1957. VI. 19 laidose.

x Raguolis-Baumkuchen bu
vo visų mėgiamiausias py
ragas Lietuvoje. Dabar galite 
juo gardžiuųtis, vaišinti savo 
svečius, o ypatingai nustebinti 
svetimtaučius, nes Marąuette 
Bakery savin. Vilius Albrechtas 
tą nuostabų pyragą kepa pagal 
lietuvišką receptą. Chicagiečiai 
gali atvykti arba užsisakyti te
lefonu: Marąuette Bakery, 2616 
W. 69th St., Chicago 29, III. Tel. 
WAlbrook 5-3471. Už Chicagos 
norintiems gauti raguolį, jį 
siunčiame paštu C. O. D.

teka tuoj pasidarytų viena di
džiausių lietuvių bibliotekų.

X Kun. dr. Juozas Prauskis, 
"Draugo” redaktorius, yra išvy
kęs atostogų; grįš rugpjūčio pa
baigoje. Kun. K. Barauskas jau 
sugrįžo iš atostogų ir vėl pra
dėjo eiti savo pareigas redak
cijoje.

Švč. Panelės Marijos Gimimo *o prie savo kasdieninių darbų 
parapijos bažnyčioje, Marąuette | i Chicagą.
Parke. Minimosios seselės šiuo 
metu lanko Lietuvių Seserų in
stitutą. Sumą laikys ir pamoks
lą pasakys J. E. vysk. V. Briz
gys.

X Mindaugas Jazbutis nese
niai baigė New Yorke ir Chi
cagoje IMB programos rašyto
jų kursus ir toliau sėkmingai 
dirba Western Electric Co. pro-OPERAI REIKIA

MOTERŲ BALSŲ < x • ,
Sekančių metų kovo mėnesio vi- gramos rašytoju kaip matema- 

duryje Chicagoje bus statoma Gou- tikas.
nod “Fausto” opera. Šiai operai y- 
ra reikalingos moterys sudaryti 
mišriam chorui. Todėl šiuo yra 
kviečiamos visos moterys ir mer
gaitės, galinčios dainuoti tokiame 
chore, atvykti registracijai ir pir
majam pasitarimui j Don Varno 
posto patalpas, 6816 So. Wesitern 
Avė., š.m. rugpjūčio 28 d. tarp 7 
ir 10 vai. vakare. Norinčios gauti 
daugiau Informacijų, gali paskam
binti telefonu bet kada FR 6-6787 
arba vakarais RE 7-0235.

Prašome kuo didesnis skaičius 
moterų ir mergaičių Įsijungti i me
nini operos sąstatą ir tuo padėti 
pastatyti “Fausto” operą. Operą 
e‘ato Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras. „.Adm.

X Stud. V. Kleiza iš Chica
gos buvo nuvykęs į Los Ange
lės, Calif., dalyvauti Dalilės Va
lančiūtės su inž. A. Polikaičiu 
vestuvėse. Abu jaunavedžiai 
gyvai reiškiasi studentų ateiti
ninkų ir katalikų veikloje.

X Prof. J. Brazaitis šį tre
čiadienį atskrido į Chicagą, kur 
lietuvių seselių suvažiavime 
skaitys paskaitas. Prof. J. Bra
zaitis Chicagoje pasiliks ligi 
sekmadienio ryto.

Aukos Lit mokyklai
Chicagos Augštesniosios Litua

nistinės mokyklos inventoriui Įsi
gytu surinkta aukų iki rugpjūčio

Alicija Rūgytė surinko $49.50; 
St. Orvidae surinko $10. Kitos au
kos: $1—Aoaiinas; po $2—Penčylie 
nš, 8. Tomarienė; $2.83 — Ch. A. 
L. M. 6 A. kl.; po $3 — P. Beino- 
ras, Tillndis; $3.70 — C. A. M. 5 
A kl. m.; $3.92 — Ch. AL.11. 5 
B kl. m.; po — $5 1. Okunis, T. Se
rapinienė, E. Petrauskas, Pošku- 
vienė, M. Nalivaikieriė, M. K. Bro- 
nišai, M. Krasauskiene, J. Gum- 
baragis; po $6 — A. LiorentaitŽ, 
P. Rimkus, Draugelienė, Šilienė; 
po 7 — A. Traikis, CH.A.L.M. 4 
klasės mokiniai, Ch. A.L.M. 6 B kl. 
m.; po $10 — Girdauskienė, Ch. 
A.L.M. 7 B kl. m., B. Masiulis, J. 
Tričys, J. Kanišauskas, I. Deme- 
reckienš; po $12 — E. Gaškienė, 
J. Paukštienė, Dičpinigaitienė; 
$12.50 — B. Balšaitytl; $13 — A 
Rudienė; $18 — Ch. A. L. M. 
8 kl. mokiniai; $19 — V. Radvilie
nė; po $20 — D. Velička, J. Ma- 
silionis, J. Paiulikas, A Stropie- 
nė; $21 — O. Babušienė; po $21.50 
— P. Brizgys, B. Kliorė; $23 —

Užmušė dviratininką
Roberto Esposito, 29 m. am

žiaus, sulaikytas už neatsargų 
važiavimą, kai jo vairuojamas 
sunkvežimis užmušė 9 m. ber
niuką, važiuojantį dviračiu 
Šiais metais Chicagoje jau žu
vo 188 asmenys ir 21,683 su- 

293
J. Kreivėnas instituto daly-, 

ves supažindino su V. Kuprevi- Cook apskrity žuvo
čiaus muzika mažiesiems: “Ma- *mon®8 nu° sausio 1 d. 
myte”, "Tėvyne” ir "Lokys”.

Trečiąją instituto dieną baig
ti seselės susirinko vakare vie
nuolyno sode aplink laužą. Se
selė M. Paulė, Im. C., ir sės. M. 
Koronata, S. S. C..čia vedė pa
vyzdinę laužo programą.

Mažiau polio susirgimų

Chicagos sveikatos skyriaus 
direktorius dr. Herman Bunda- 
sen praneša, kad šiais metais

KAS KĄ IR KUR
— J. L. Giedraitis, gyv. 1632 

Broad St., Hartford 6, Conn., 
gavo naujausias Royal rašomas 
mašinėles su labai gerai išdės
tytu raidynu, kuris taip sumon
tuotas tik pirmas kartas.

BŪKIME IŠTIKIMI LIET. 
KNYGAI!

Įstodami į Liet. Knygų Klubą ii 
įmokėdami 5 dol metinio mokesčio 
mes įgaliname per vienerius metas 
pasirodyti kelioms naujoms gerai pa
rinktoms liet. knygoms ir tuo pačiu 
uždirbame 2.50 dol., nes knygų pa
sirenkame už 7.50 dol.

Lietuviškos Knygos Klubo na
riais — lietuvybės kalviais gali būti 
visi, pasiuntę 5 dol. šiuo adresu:

LIET. KNYGOS KLUBAS 
(Lith. Book Club)

4545 W. 63 St., Chicago 29, Kl.

Lithuanian dictionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. UI.

budinusi stovyklų rūšis ir jų Chicagoje polio susirgimų tebus - ^u M^Ue tik po iB.oo^klTmė-'

skirtumą, pabrėžė, kad jos ve
damos stovyklos tikslas yra lie
tuviškos, - religinės ir tautinės 
kultūros ugdymas. Tam tikslui 
įvykdyti laikomasi nustatytos 
dienotvarkės.

Mokoma lietuviškų šokių, dai
nų, rankdarbių, literatūros. Be 
literatūrinės programos turima 
dar laužai, kurie pavadinti ku
riuo nors vardu, pavyzdžiui pa^ 
sakų laužas, Brazdžionio laužas 
ir t. t šią programą suruošia 
jau ne mokytojos, bet kuris 
nors būrelis. Po paskaitos se
kė diskusijos stovyklos progra
mos klausimais.

Leonardas Simutis, muzikas, 
Chicago Mokytojų kolegijos

G. Budrytė, A. Jasai tytė; po $24 
— Birutė Rygertienė, E. Vilutls; 
po $25 — A. Duoblienė, S. Peto- 
ka; $27 kun. P. Celiešius; 
$28.50 — E. Gepnerienė; $32 — 
Ch. A.L.M. 8 kl. m.; $36 — V. 
KriščiūnienŽ; $37 — E. Karaliū
nienė; $38.25 — Prišmantienė; 
$40 — Villpai; $42 — J. Valkiū- 
nienė; $51 — S. Ruitkus; $74 — 
K. Valtys; $128.25 — J. Borodi- 
cai; $1102225 — A Rūgytė,

tik 72. Ligi šiol tebuvo susirgi
mų tik 7, iš jų vienas mirė. Gi 
praeitais metais ligi šio laiko 
buvo 845 susirgimai ir 25 mir
tys. Nė vienas iš šiais metais 
susirgusių nebuvo skiepytas. 
Šiuo metu prasideda tas laiko
tarpis kada daugiausia sergama 
polio.

Nėra kvailas

Plėšikas Carpenter, kuris nu
šovė policininką ir padarė dau
giau šimto plėšimų, sėdi kalėji
me ir kalėjimo kapelionas sako, i is 
kad plėšikas yra psichiškai ne-1 # 
sveikas. Tačiau kai plėšiką ap
lankė motina ir sesuo vienas iš 
sargybinių girdėjo Carpenter 
pasakymą: "Nebijokite, aš nie
kad negausiu elektros kėdės.”

TEBERAŠAI RANKA?
R&Aomojl mašln8I8 raflo gražiau, 

greičiau. Iki 10 egz. iŠ kart! Įvai
riausi modeliai nuo $69.95 Ir aug&- 
čiau. Pigu, nes tarnauja visą, gyveni

nes). Pristatoma J bet kurj pasaulio 
kampą su pilniausiom garantijom.

Katalogus Tr smulkiausias Infor
macijas reikalaukite:
4. L. Otedraltln, lft32 Broad Street, 
Hartford, Conn., kuris “Draugui” 
žinomas kaip sąžiningoj asmuo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tėvai, įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotą VANDOS FANKIENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITES GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina $1.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd Street, Chicago 29, HL

Mirė sužeistas
Harry Franklin, 47 m. am

žiaus, Golfo klubo indų plovė
jas, nuvežtas į šv. Luko ligoni
nę mirė. Jis buvo rastas sužeis
tas ant šaligatvio su dūriu nu
garoje prie 704 S. State st.

KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ, VISKĄ 
PERKA PAS LIEPONĮ !

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išsimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, Šaldytuvai ir visa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

• FURNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St. r VIctory 2-4226

Pirm., Ketvirt. 9-9:30, kitom dienom 9-6. Sekmadieniais lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais krautuvė uždaryta.


